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مطبوعات أكادميية اململكة املغربية
I -  سلسلة «الدورات» :

ة في السياسة7 - «حق الشعوب في تقرير مصيرها»، أكتوبر 6.1984 - «االلتزامات اخلُلُقية والسياسية في غزو الفضاء»، مارس 5.1984 - «اإلمكانات االقتصادية والسيادة الدبلوماسية»، أبريل 4.1983 - «املاء والتغذية وتزايد السكان»، القسم الثاني، نونبر 3.1982 - «املاء والتغذية وتزايد السكان»، القسم األول، أبريل 2.1982 - «األزمات الروحية والفكرية في عاملنا املعاصر»، نونبر 1.1981 - «القدس تاريخياً وفكرياً»، مارس 1981. داب الرئاسي وبني االستمراري ت وفيق بني مدة االن غزالي وموسى بن ميمون»،الداخلية واخلارجية في األنظمة الدميقراطية»، أبريل 8.1985 - «شروط الت و حامد ال غرب : أب قة وصل بني الشرق وال ها في حالة وقوع حادثة11 - «القضايا اخلُلقية الناجمة عن التحكم في تقنيات اإلجناب»، نونبر 10.1986 - «القرصنة والقانون األممي»، أبريل 1986.نونبر9.1985 - «حل ر التي ينبغي اتخاذها والوسائل الالّزم تعبئت ا16 - «أوجه التشابه الواجب توافرها لتأسيس مجموعات إقليمية»، دجنبر 15.1989 - «اجلامعة والبحث العلمي والتنمية»، يونيو 14.1989 - «الكوارث الطبيعية وآفة اجلراد»، نونبر 13.1988 - «خَصاص في اجلنوب وحيرة في الشمال : تشخيص وعالج»، أبريل 1988.نووية»، يونيو 12.1987 - «التدابي دول أوروب ادي ل ص ادي من أجل اإلقالع االقت تص ان االق س 19 - «هل يُعطي حق التدخل شرعية جديدة لالستعمار ؟»، أكتوبر 18.1991 - «اجتياح العراق للكويت ودور األمم املتحدة اجلديد»، أبريل 1991.الشرقية»، مايو 17.1990 - «ضرورة اإلن



ية23 - «االحتمائية االقتصادية وسياسة الهجرة»، دجنبر 22.1993 - «املعرفة والتكنولوجيا»، مايو 21.1993 - «أوروبا اإلثنتي عشرة دولة واآلخرون»، نونبر 20.1992 - «التراث احلضاري املشترك بني املغرب واألندلس»، أبريل 1992. وطن وحدة ال ر املصير وواجب احلفاظ على ال قري دول أمام حق ت ة واألمن الغذائي للمغرب في بداية القرن الواحد والعشرين»،34 - «فكر احلسن الثاني : أصالة وجتديد»، أبريل 33.2000 - «هل يشّكل انتشار األسلحة النووية عامل ردع ؟»، ماي 32.1999 - «القدس أنقطة قطيعة أم مكان التقاء ؟»،  نونبر 31.1998 - «ملاذا احترقت النمور األسيوية ؟»، ماي 30.1998 - «حقوق اإلنسان والتصرّف في اجلينات»، نونبر 29.1997 - «العَوْلَمة والهُوية»، ماي 28.1997 - «وماذا لو أخفقت عملية السالم في الشرق األوسط ؟»، دجنبر 27.1996 - «حقوق اإلنسان والتشغيل بني التنافسية واآللية»، أبريل 26.1996 - «أيُّ مستقبل حلوض البحراألبيض املتوسط واالحتاداألوروبي ؟»، مايو 25.1995 - «الدول النامية بني املطلب الدميوقراطي وبني األولوية االقتصادية»، نونبر 1994.والترابية»، أبريل 24.1994 - «رؤساء ال ة واألمن الغذائي للمغرب في بداية القرن الواحد والعشرين»،نونبر 2000. (مجلدان باللغة الفرنسية).35 - «السياسة املائي تمع املعاصر»، أبريل 2001. نونبر 2001. (مجلد واحد باللغة العربية).36 - «السياسة املائي ادي والعشرين، أي38 - «أي مستقبل للبلدان املتنامية في ضوء التحوالت التي تترتب عن العوملة»، نونبر 37.2001 - «أزمة القيم ودور األسرة في تطور ا قرن احل ة األولى من ال عشري ة في ال ي دول عالقات ال تطورأفق؟»، أبريل 39.2002 - «ال ة وال ادي ة االقتص مي ن ت ا على ال اره ة وآث ي ة واحملل مي ي ل روب اإلق 41 - «الذكرى اخلمسون لثورة الـمَلك والشعب»، غشت 2003.احلضاري واستتباب السلم في العالم»، دجنبر 40.2002 - «احل



امن، جزءان، حتقيقII- سلسلة «التراث» : ر الث د امللك املراكشي، السفْ ة»، البن عب تكمل وسي،محمد بنشريفة، 42.1984 - «الذيل وال ري األل ك ود ش م ح يف م أل ربه من اآلداب»، ت ا ورد في ش اء وم ثاني منحتقيق محمد بهجة األثري، مارس 43.1985  - «امل قسم ال قسم األول وال فاسي، ال حون»، تصنيف محمد ال لَمة امللْ اني، ألبي اخلير47 - «مَعَْلمة املَلْحون»،  تصنيف محمد الفاسي، اجلزء الثالث، «روائع املَلْحون» 1990. األثري 1409هـ/46.1989 - «عني احلياه في علم استنباط املياه» للدمنهوري، تقدمي وحتقيق محمد  بهجة45 - «ديوان ابن فَرْكون » تقدمي وتعليق محمد بنشريفة، ماي 1987.اجلزء األول، أبريل 1986، أبريل 44.1987 - «مَعْ ث قسم ال قسم األول وال بات»، ال ن رفة ال بيب في مع مدة الط يه محمد بناإلشبيلي، حققه وعلق عليه وأعاد ترتيبه محمد العربي اخلطّابي، 1411/ 48.1990 - «ع قه وعلّق عل ر»، البن زهر، حقّ تدبي اب التيسير في املداواة وال قسم األول،عبد الله الروداني، 1991/1411م.49 - «كت اني، ال ث اسي، اجلزء ال ف ون»، تصنيف محمد ال ح لْ مة املَ لَ عْ حون»، تصنيف محمد الفاسي، اجلزء الثاني - القسم الثاني  وفيه«معجم لغة املَلْحون»، 50.1991 - «مَ قاد الشموع للذة املسموع بنغمات الطبوع»، حملمد البوعصامي، حتقيق52 - «بغيات وتواشي املوسيقى األندلسية املغربية»، تصنيف عز الدين بناني، 1995.: «تراجم شعراء املَلْحون»، 51.1992 - «مَعْلمة امللْ ة»، تصنيفعبد العزيز بن عبد اجلليل، 53.1995 - «إي ي ة وغان ي دة في مائة غان ة قصيدة وقصي حون، مائ لْ مة امل عْل 56 - «كنّاش احلائك»، حتقيق مالك بنّونة، مراجعة وتقدمي عباس اجلراري، 55.1999 - «رحلة ابن بطوطة»، خمسة أجزاء، حتقيق عبد الهادي التازي، 1997.محمد الفاسي، 54.1997 - «مَ



III - سلسلة «املعاجم» :
60 - «املعجم العربي-األمازيغي» اجلزء الثالث، تأليف محمد شفيق، سنة 59.2000 - «الدارجة املغربية مجال تَوارد بني األمازيغية والعربية» تأليف محمد شفيق، 1999. 58 - «املعجم العربي-األمازيغي» اجلزء الثاني، تأليف محمد شفيق، 57.1996 - «املعجم العربي-األمازيغي» اجلزء األول، تأليف محمد شفيق، 1990.

IV-  سلسلة «الندوات واحملاضرات» :
ال األعضاء اجلدد»،61 - «فلسفة التشريع اإلسالمي» الندوة األولى للجنة القِيَم الروحية والفكرية، 1987. قب ة است ة مبناسب ة الرسمي عمومي ائع اجللسات ال راير63 - «محاضرات األكادميية»، 1988 (من 1403هـ/1983 إلى 1987/1407).دجنبر 1987 (من 1401هـ/1980 إلى 1986/1407).62 - «وق ة، فب غة العربي ة الل جن ى لل ندوة األول ولوجيا»، ال تكن عربي وال ة والفكرية64.1988/1408 - «احلرف ال يم الروحي ق جنة ال ة لل ي ثان دوة ال ن انون»، ال ق فقه وال م الروحية65.1989/1409 - «الشريعة وال قي ة ال جن ة لل ث ثال دوة ال ية في اإلسالم»، الن دول عالقات ال ة القيم الروحيةوالفكرية 66.1989/1409 -  «أسس ال لجن ندوة الرابعة ل قافة الغربية : األخذ والعطاء»، الندوة اخلامسة للجنةوالفكرية،67.1990/1410 - «نظام احلقوق في اإلسالم»، ال قافة اإلسالمية والث ة،القيم الروحية والفكرية، 68.1991/1412 - «الث ي عرب غة ال ل ة ال جن ل ة ل ي ان ث دوة ال ن ة»، ال ي عرب غة ال ل مال ال ع ا است لجنة القيم الروحية69.1993/1414 - «قضاي 71 - «الترجمة العلمية»، الندوة الثالثة للجنة اللغة العربية، طنجة 1995.والفكرية، مراكش 70.1993/1413  - «املغرب في الدراسات االستشراقية»، الندوة السادسة ل



لجنة عة ل ندوة الساب ات املعاصرة»، ال ية أمام التحدي وية املغرب بل الهُ بيداغوجي»، دجنبر74 - «املوريسكيّون في املغرب»، الندوة الثانية، شفشاون 73.2000/1421 - «هجرة املغاربة إلى اخلارج»، الناظور 1999/1419.القيم الروحية والفكرية، تطوان 72.1997/1417 - «مستق فها العلمي وال دوينها وتوظي ال العامّية في املغرب، ت 76 - «ثقافة الصحراء : مقوّماتها املغربية وخصوصياتها»، مارس 75.2001.2002 - «األمث
انيV- سلسلة مجلة «األكادميية» :  ث سن ال ة امللك احل اح جالل ت ت ائع اف وق يه سرد ل تاحي»، وف ت عدد االف 90 - «األكادميية» العدد 13، سنة 89.1996 - «األكادميية»  العدد 12، سنة 88.1995 - «األكادميية» العدد 11، دجنبر87.1994 - «األكادميية» العدد العاشر، شتنبر 86.1993 - «األكادميية» العدد التاسع، دجنبر 85.1992 - «األكادميية» العدد الثامن، دجنبر 84.1991 - «األكادميية» العدد السابع، دجنبر 83.1990 - «األكادميية» العدد السادس، دجنبر82.1989 - «األكادميية» العدد اخلامس، دجنبر81.1988 - «األكادميية» العدد الرابع، نونبر 80.1987 - «األكادميية» العدد الثالث، نونبر 79.1986 - «األكادميية» العدد الثاني، فبراير 78.1985 - «األكادميية» العدد األول، فبراير 1984.لألكادميية يوم اإلثنني 5 جمادى الثانية عام 1400 هـ، املوافق 21 أبريل 77.1980 - «ال



97 - «األكادميية» العدد 20، سنة 96.2003 - «األكادميية» العدد 19، سنة 95.2002 - «األكادميية» العدد 18، سنة 94.2001 - «األكادميية» العدد 17، سنة 93.2000 - «األكادميية» العدد 16، سنة 92.1999 - «األكادميية» العدد 15، خاص باملوريسكيني في املغرب، سنة 91.1998 - «األكادميية» العدد 14، سنة 1997.
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أحـدثت قضـيـة الحـجاب في الدوائر السـيـاسيـة والثـقـافيـة والدينيـة الفـرنسيـة
ضـجَّـة ال تزال أصداؤهـا تصخّ اآلذان. وممـا اسـتـرعى انتـبـاه المحـلّلين أن البلدان
الغربيـة األخرى لم يحدث فيهـا شيء من هذا القبيل، ولم يحـتدِم فيها الـنقاش حَولَ
موضوع الحجاب اإلسالمي. والسبب سببان اثـنان، أولهما أن أكبر جالية إسالمية
في أوربا استوطنت فـرنسا؛ وثانيهمـا أن فرنسا صارت هي الدولة الغـربية الحاملة
للواء العَلمانية الراديكالية منذ أواخر القرن الثامن عشر، وذلك بعد أن كانت لقرون
عـديدة هي «البِنْتَ البِكرَ للكنيـسة الكاثوليكيـة» كـما كـان يفتـخر به ملوكـها ونبـالؤها
وأســاقِــفَــتُــهــا. وقــد ظهــرت فــرنســـا في هذه المنـاســبــة، أو ظهــر كِــبــارُ زعــمــائهــا
ـيـاسـيّــين، بمظهــر التـعــصُّب لنوع من التطـرف العَلمـانـي، تَسَـاوى فــيـه اليـمــين السـِّ
واليـسار، حـتى إن رئيس الجـمـهورية اضطُرَّ إلـى تكوين لَجنة «مُـحايِدة» عُـهِـد إليهـا
بإبداء رأيها في الموضـوع. وبعد اطّالعه على التقرير الـصادر عن تلك اللجنة، وجه
خطاباً إلى األُمّــة أعلن فـيـه أنه ارتأى أَنّ مـسـألة تـأكـيـد عَلمـانيـة النظـام السـيـاسي
الفـرنسي من اختـصـاص البرلمـان، وأنّ مُـمَثِّلي الـشعب مـدعوّون إلـى اتخاذ تدابيـر
قـانونيـة من شـأنهـا أن تحظر في الـمدارس حـمـلَ الشـارات الدِّينِيّـة الالفـتـة لألنظار
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بِكِبَر حَجمِها. ومن الواضح أن في هذا الموقف خَرقـاً لِمبادئ العَلمانية نفسها، بما
أنها تضمن حُرِّية التـديُّن، والتديُّن من خصائصه التجلّي في ممـارسة شعائر الدين
وااللتـزام بأخـالقـيـاته. وقـدِ اعـتبـر رئيـس الجمـهـورية الفـرنسـيـة الحـجـابَ اإلسـالمي
مُـجـرَّدَ شارةٍ، ولَمْ يَـرَ في احتـجـاب المـرأة المـسلمـة استـجـابةً لِمُـقـتَـضَيـات األخـالق
اإلسـالمــيـة. ويَغـلب على الظن أنه فــعل ذلك عن تـجـاهل ال عن جَــهْل، بِمـا أنَّ لِـبـاسَ
االِحتشام صـاحَبَ تاريخ المرأة الكِتَابيّة حتى أوائل القرن العشـرين كما يظهر ذلك
في اللَّوحــات المـسـتـعــرِضـة ألشكال المــالبس النِّسـوية في تـطوُّرها عـبـر العــصـور.
(وعن قـصد اسـتعـملتُ عبـارة «لباس االحـتشـام»، ألنَّ بيت القصـيد من حـديثي هذا
ســيكون هـو طَرْحَ مُــشكلةِ «الـســفــور الفــاحش» أو «االســتــعــراء» فـي تعــارضــه مع
فِ الخـانق» طرحـا جــديداً، يُراعِي مُـعـطىً جـديداً، لَعَلَّه هـو الحـاسِم). ومَـهــمـا «التَلَفـُّ
يَكُن مِن شيءٍ، ال تزال الطبـقة السـياسـية الفـرنسية تـعالج القـضية علـى المستـوَيَيْن

الحكومي واإلعالمي، رَيْثَما تُعرض المسألة على أنظار البرلمانيين.

ين المـتـشـددين ا الدوائر الثـقـافـيـة فـقـد تضـاربتْ فـيـهـا اآلراء بين العَلمـانِيـِّ أمـَّ
حين الَّذين يَرَون أن العَلمانية هي حُـرِّيَة التدين، ين المتفتـِّ المتعـصِّبين وبين العَلمانيـِّ
وأن حُرِّيّة التـدَيُّن كلٌّ ال يتجزَّأ. والواقع هو أَنَّ تَطَرُّف المـتطرِّفين، حَسَبَ مـا يَظهر،
يَنِمُّ عن خَــوْفِـهم مـن انتـهــاز الكنيــسـة الفُــرصـةَ للرجــوع إلى فـرض سَــيطرتهــا على
ـا جَـعَلَهـم يَخـشَــون هذا النظام الـتـربويّ، بمــا أَنَّ المــسلمِـيـن لَيـســوا إال أقلِّيــة. ومـمـَّ
الرجوعَ أَكثَرَ، هُو وقوفُ رِجالِ الدِّين كافَّـةً إلى جَنْب المسلمين المدافِعين عَن حرِّيَّة
لُبس الحـجـاب. وهنا تجـدر اإلشارة إلى أنَّ من بيـن مسلمي فـرنسـا طائفـةً مـعروفـةً
باسمِ «المسلمـين العَلمانيـين»، لَم يتمكّن أعضـاؤها من توحيد الرأي في المـوضوع
الذي نحن بصـدد طرقـه. وقـد ذهب الدّاعـون لتـخلّي الفـتـاة المسـلمة عـن االحتـجـاب
مـذهب المـدافـعـين عن حـرية المـرأة، مـوهِمـين أنَّ الـرجـال هم الذين يَفـرضـون لُبس
الحـــجــاب على أزواجـــهم أو بنـاتهم أو أخــواتـهم. ومن المـــتّــهِـــمِــين للـرجل المـــسلم
باضطهاد المرأة المسلمـة، رئيس الجمهورية نفسُه. وقد استنكر مَـوقِفه بعض كبار
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الصـحفـيـين، كمـا فـعل محـرّر افتـتـاحيـة «Le Monde»، إذ نشرها يومَ 2003.12.19
بعنوان «سـيـاسـة الخـوف»؛ وسـخِـر من خطاب الرئيس صُـحُـفـيـون آخَـرُون وتهكَّمـوا
على صـاحِـبِــه واصـفـين إيَّاه بِاألسـتـاذِ الـجـاهلِ لمـادة درسِـه. وقـد أدلى الـمـسلمـون
ى العَـــرب غـــيـــرُ بِدالئـهم في الـنقـــاش من خـــارج فـــرنســـا، وزاحـــمـــهـم في ذلك حـــتـَّ

المسلمين؛ فحُرِّرت عشرات المقاالت، وأُلِّفت كُتُب...

ـا لفت نظري شــخــصــيًّـا أن الذيـن تحــاوروا في مــوضـوع الحــجــاب، أو ومــمـَّ
مـوضـوع لبـاس المرأة بـصفـة عـامـة، لم يطرقـوا منه إالَّ بابَيِ الدين والسـيـاسـة، مع
العلم أنَّ سلـوك اإلنسـان من حـيث سـبُلُ التــواصلِ الجِنسيِّ بين الـرجل والمـرأة قـد
صـار موضـوع تحليل ودراسة في مـيـدانَيْ عِلم النفس واألنثروبـولوجيـا البيـولوجيـة،
بل قد انفـرد بعِلم خاصّ به سُـمّي ب «علم الجنس، la sexologie»، وألّفت فيـه مِئات
الكتب. ومن حقّ المـرءِ أن يُسائل هذه العلـومَ بُغيـة مقاربة مـوضوعـيّةٍ إلشكالـيّة دور
لبـــاس المــرأة في ربـط الصّلة الـجنســيـــة، مــعنـويّا على األقل، بـين الرجل والـمــرأة.
وبتـعــبـيـر آخـر، هـل من حقّ المـرأة أن تلبـس أو تتـعـرَّى كــمـا تشـاء ؟ فـإن اخــتـارت
لنفسـها التـعرّي الكلّي أو الجزئيّ، فـهل تكون لسلوكهـا تأثيرات سَلبيّـة في المجـتمع
وفي تصرفات األفراد من الرجـال ؟ ماهي النواميس الطبيعيـة التي المَندوحَة للذكر
وال لألنثـى عن الخــضــوع لهــا في تواصلـهـمــا الـجنسيّ، ومــاهي الوســائل الـتي من
شأنهـا أن تُمكِّن اإلنسـان من مُمارسـتِهِ إنسـيّتَـه بصفـته كـائناً اجتـماعيًّـا يُوازن بين
مقـتضـيات الحـياة البـيولوجـية ومقـتضـيات الحـياة االجـتماعـية ؟... على كـلّ حال لم
حـفـيـين الفــرنسـيـين يُطرَح شيء من هـذه األسـئلة، إال مـا جـاء في مـقـالٍ ألحــد الصـُّ
،«Le string» «الذي ندد بِسلُوك الفتيات البِسات «السترينك Arnaud Viviant اسمه
وهو تبّـانٌ عبـارة عن شـريط ال يسـتر من العـورة أدنى شيء. فنبّـه Viviant بقـوّة ما
لذلك الـسلوك من اســـتــثـــارة للغـــرائز الجنـســيــة عـند الذكــور الـشــبـــاب... ومن حقِّ
اإلنسـان المـعـاصـر، كـان مـسلمـاً أو غـيـر مـسلم، بل من واجـبـه أن يسـتـفـتيَ العلوم
اإلنسـانيـة فـي أحـدث اسـتنتـاجـاتهــا، دونمـا رأيٍ مـسـبّق في المــوضـوع، عـسـاه أن
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يهــتــدي إلى مــعــرفـة «الـصـواب الـعلمي» إن صحّ التــعــبــيــر، أهو من جــانب المــرأة
المسلمـة المُختَمِرة (أو المـتلففة في لحاف !)، أم من جـانب المرأة الغربية الـكاسية
العـارية، كـمـا تُرى في الشـوارع والندوات وصـور المُلصـقـات اإلشهـارية وشـاشـات

التلفزة والسينما ؟

والطرحُ العِلمي الذي يفـرض نفسـه في مـعالجـة هذه المسـائل مُجَـمَّعـةً، يمكن
أن يصـاغ في سـؤال واحـد، كـمـا يـلي : مـاهي المـيكانيـزمـات (اآلليــات) النفـسـانيـة
والوظائفـيـة (Les mécanismes psychophysiologiques) التي تتـحكّم في التـواصل
الجنسيّ بين الذكـرِ واألُنثى، بصـفـة عامّـة، وبين الرجل والمـرأة بصـفـةٍ خاصّـة ؟ أو
بعبارة أوضح ـ وال حـياء في العلم ـ كيف يتمّ إغراءُ األنثى الذكرَ بذاتهـا البدنيّة، أو

كيف تجعله يشتهيها جِنسيّاً ؟

جواب األنـثروبولوجـيِّين عن السُّـؤال جواب واضح ال غـبار عليـه، ويلتـقون فـيه
مع خــبــراء «اإليثــولوجــيـا»، أي علـم السلوك الحــيــواني (L’éthologie) باعــتــبــارهم
اإلنســانَ كــائناً حــيّــاً ينتــمي إلـى «مَــملكة الحــيــوان» (Le règne animal) من حــيث
خـضوعُـه الحتـميُّ للنوامـيس العامـة الضـابطة للحيـاة الحـيوانيّـة المـتجلّيـة في تحكم
هم يُسلِّمــون بأنّ نـشــاط الدمــاغ  البــشَــريّ يتــدخل الغــرائز (Lorenz, 469,70)؛ لكِنـَّ
بكيـفيـة مـعقّـدة في تلطيف مـفعـول تلك النوامـيس (Lorenz, 354). أما في مـا يَخُصّ
ـون بدراسـاتٍ غـريزة الـتـواصل الجنسـي من أجل التناسل، فــقـد قـام األنتــروبولوجـيـُّ
مقارنة بين السلوك البشري والسلوك الحيـواني، فالحظوا أن لألوصاف التشريحيّة
(Caractéristiques anatomiques)  التي يتـمـيـز بهـا جسـم اإلنسان أثـراً عمـيـقـاً في
فــرز المـرأة عن ســائر اإلناث بخــصــوص إغـراء الرجـل بنفـســهــا؛ ذلك أن قـامــتـهــا
المنتـصبـة حوّلت بؤرة الجـاذبيـة الجنسيـة من حيـائهـا (عُضـوها التناسلي ) ووزّعت
قوة تلك الجـاذبية على أجزاء أخـرى من البدن. فبينمـا ينجذب الذكر من الحـيوانات
العليــا (الثـدييـات) انـجـذابا غـرزيّاً لمــا يصـدر عن العــضـو التناسلي األنـثـوي، وعن
العــضـو الـتناسلي وحــدَه، من المــثـيــرات للغــريزة (Les stimuli déclencheurs) في
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شكل إفرازات خـارجية (Les phéronomes) وروائح تَنِمُّ عن الوَدَق، بينما يُالحظ أن
الحـيــوان يسلُك هذا السلوك، يُـالحظ أن الرجل ينجـذب غَــرَزِيًّا لمـفـعــول رؤية جـسم
المـرأة كَكُلٍّ يـتـمـيـز بأوصـافٍ خـاصّـة كــبـروز الثـديين أو نُهـودِهـمـا، وكِـبَـر األردافِ،
ورونق البــشـرة؛ وال ينجــذب لجـاذبيــة حـيــاء المـرأة إال في آخــر مـرحلة من مــراحل
ون المُقارنُون إلى أن الفـرقَ الجوهريّ االِنجذاب والتـواصل. وقد تنبه األنثـروبولوجيـُّ
في الخـصـائـص التـشـريحـيـة بين المـرأة وبـين إناث الحـيـوانات العلـيـا، هو اخـتـفـاء
عــرة عــضـوِها التـناسلي بين فــخـذيـهـا بحـكم انتـصــاب قــامـتــهـا وبحـكم تغطيــة الشـِّ
لعانَتِها، وذلك على خالف ماهو ملحوظ في إناث الحيوانات؛ جهازُها التناسلي بارز
للعيان أملط ال شِعرة حوله، ألِنّه هو العنصر األساسيّ في تفعيل الغريزة الجنسية،
بل هو العنصـر الوحـيد، بمـا أن الذَّكَـرَ المنجـذب ال يراعي سواه مـن أعضـاء األنثى
ة أم شـارف وال يهـتمّ بـجـمـالـهـا أو قُـبـحـهـا، وال يــهـتـم باألنــثــى كـكـلٍّ، أهي فـتــيـَّ
(.J.-D.Vincent,153,154). والمُـحَصَّلُ من هذه المـعلومات أن الرجل يُغـرى جنسـيا
ديـين واألرداف المـمــتلئــة، ورؤية البـشــرةِ بالمــرأة عند رؤية بعـض أعـضــائهـا، كــالثـَّ
المـحـافظة عـلى نعـومـتـهـا وحـسنِهـا. وقـد أدرك قـدمـاء العــرب هذه الحـقـائق إدراكـا
عـفـويّاً، كـمـا أدركـهُ سائـرُ البـشر، ال شك. كـان العـرب يرون أن الـمرأة الـمُسـتـوفِـيَـة
لشـــروط األُنوثة القَـــمــينَةَ بـأن يعــشـــقــهــا الرجـــال، هي التي «تـمــشي عـلى سِتٍّ إذا
أقبلتْ»، أي الـمتحـرِّكة الرِّجلين واليـدين والثديين، و «تمـشي على أربع إذا أدبرت»،
أي المتـحركة الرجلين والرِّدفين من الكفل في مـا يُمكن أن يراه الناظر من الخلف.
وكـان قــدمـاء العــرب يسـتــحـسنون عِـظَمَ العَـجــيـزَة عند المــرأة غـاية االســتـحــسـان،
ويسـتـقـبــحـون الرَّسَحَ غـاية االسـتـقـبـاح، حــتى إن المـرأة الرَّسْـحَـاءَ، أي القلـيلة لحم
األرداف، كانت تُضطَرُّ إلى تكبيـر عجيزتها بما كان يسـمّى «العِِجَازَةَ»، و«هي شيء
شـبـيـه بالوسـادة تشـده المـرأة على عَـجُـزِها لتُـحـسَبَ عَـجْزَاءَ» غـيـرَ رَسْـحَـاء. وكـانت
المـرأة حـين تـريد أن تتـحـدى ضـرتهـا أو منافـســتـهـا وتَسْـتَـفِـزَّها، تقـيـس عَـجـيـزَتَهـا
بقطعـة حـبل وتُلقـيـهـا في اسـتـهـزاء إلى التي تبـاريهـا إعـجـازاً لهـا (سـتت 41، حـبب
293). وفي الشـعر العـربي الجـاهلي وغيـر الجـاهلي عدد من األبـيات ال يُحـصى يَنمُّ
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عن ثورة شـهـوة الرجل عند رؤيتـه من األوصـاف البـدنية األُنـثوية مـا يُهـيِّج الغـريزة.
حـرصتُ على هذا اإلمـالح في الحـديث إظهـارا لِما لبـعض الخـصـائص التـشريـحيـة
يـة في تفـعـيل الجاذبـية الجـنسيـة األُنثـوية؛ أَدْرَكَ ذلك عـامـة الناس، النسـويّة من أهَمـِّ
من رجــال ونـســاء، منذ زمــان، ثـم أثبــتت صــحـــتــه المُــالحَـظَةُ العِلمـــيــة المُــمَنـهــجَــة

المستحدثة منذ بضعة عقود فحسب. وهذا يدعونا إلى مراجعة مفهوم «العورة».

ولنا اآلن أن نُسـائل علم النفس في فـرعـيْـهِ التحـليليِّ والنَّشـئيِّ عن التـفاعـالت
والتّـداعـيـات النفـسـانيــة واالِجـتـمـاعـيـة التي تُصـاحب عـمليـة التـجـاذُبِ الجـنسي بين
المرأة والـرجل، ونستفـتي الخبـراء، عسـانا نستـفيد من رأيهـم في محاولتنـا اإلجابةَ
عن الـســؤال اآلتي بـخــاصّـــة : هل من وازعٍ نـفــســـانيّ يدعـــو المـــرأة إلى التـــحـــفظ
والتحذر في االستسالم لرغبة الرجل في التواصل الجنسيّ وإيّاها ؟ وبتعبير آخر :
هل هي مستـعدة في جميع األحـوال لالستجابة في غـير حرج نفساني لـرغبة الرجل
في التواصل الحـميمي ؟ المـعروف عند األنثروبولوجيّـين أن المرأة تختلف وظائفـيا
عن إناث الحــيــوانات العُليــا في أنهــا تتــحـمل الـتـواصل الـجنسيَّ حــتى خـارج مــدة
«اإلباضة» (البيض، l’ovulation)، لكنّ المرأة بصفتها إنساناً، لهـا نفسية صاغتها
الحـيـاة االجـتــمـاعـيـة في تدافـعـهـا مع الـحـيـاة البـيـولوجـيـة، مُـضـطرة اضطراراً إلى
مراعاة المواضعات االجتماعية، خـاصة حينما تكون تلك المواضعات تليدةً مُتَوارَثَة
كرّس الدهر التـوافق على االنقياد لها. ومن تلك المـواضعات ضرورة لزوم الحـشمة
. في حاالت مـعيَّنة، منها مـالبسات التواصل الجنسي الحـميمي ومـا يشبه الحمـيميّ
ومن األنثروبولوجيـين مَن قدّر أن للحشمـة أسساً بيولوجيـة، فيها انغرست الحـشمة
المُنَشَّـأةُ في المجـتـمع البشـري كـمُجـتمعٍ بـشري؛ وحـجتـهم في ذلك أن الجَـمَلَ مثـال
راب، وأن الحصـان يرغب عن كَوم أمـه رَغَبـاً كليّا، حـتى إنه يخـتلي بالناقة عند الضـِّ
. يمـرض مـرضـا نفـسـانيًّـا ظاهرا إن شـعـر بعـد فـوات األوان أنه أُنزيَ عليـهـا خِـفـيـةً
والذي يهـمُّنا نحن في حـديثنا هذا هو الحـشمـة (أو االحتـشـام) كظاهرة اجـتمـاعيـة
تطبع سلوك اإلنسان في ظروف معيّنة، منهـا ظروف المغازلة والتواصل بين الرجل
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والمـرأة، إذ هي التي تعنينا بـخاصّـة. كـيف تنشـأ الحـشمـة في نفس اإلنسـان، ومـا
دورها االجتمـاعي ؟ هل من خصائص المرأة البـيولوجية ما يجـعلها أكثر احتـشاما

من الرجل، ما يجعلها خَفِرَةً، كما يقال في العربية، أي شديدة الحياء ؟ 

ه، أو مربّيتُه تُرَبَّى الحشمـة في نفس الطفل انطالقاً من أول يوم تغسِل فيه أُمـُّ
أعـضاء جـسـمه؛ ذلـك أنه يشعـر تدريجـيّـاً بأنّ ما نسـمّـيه، نـحن البالغـين، بِالعـورة ال
يُغـسل كـمـا تغـسل الجـهـاتُ األخـرى من بدنه. ويُعـرفُ منه أنّه أدرك مـفـهـوم العـورة
إدراكـاً مــا عندمـا يُالحَظُ فــيـه أنّه ال يَســمَح أن يجـرَّد من ثيــابه إال لمن بينه وبـينهم
ألفــةٌ ثـابتــة؛ يحـــدث ذلك عــادة في األســابـيع التي يـنتــاب نفــسَـــه خــاللهــا الـشــعــور
باسـتـقــالل «أناه» عن «أنا» أُمّـه أو مـرضـعـتــه، أي في األسـابيع المـواليــة للفطام أو
لدروجـه األوَّل على قدمـيـه. ويظلّ الطّفل طَوال عـهد طفـولتِـه األولى، أي حتّى أواخـر
السنة الثـالثة من عمـره، يعتـبر هجومـا على كيـانِه الذّاتي كلّ تحديق إليـه صادرٍ عن
غــريب ال يـعــرفــه؛ ولذا يشــيـح بِوجــهــه عن الـناظر إليــه. وهـكذا ينغــرس فـي نفــســه
ر المناسـب لكلِّ وضعٍ الشـعــور بضـرورة التــحـرُّزِ من نظر اآلخــر، وضـرورة التـســتـُّ
وحالٍ. وحبُّ التستُّر بستارٍ خاصٌّ بالبشـر، نَشَّأَته في نفوسِهِم الضرورة البيولوجيَّة
ا صــار يرقى ـين االرتقـائيّــين؛ ذلك في رَأيِهم أنَّ اإلنســان لمـَّ أوَّالً، في نظر الـنُّشـوئِيـِّ
الدّرجات القُصوى من سُلّم الحيوانات العُلْيَا تعوّدَ شيئا فشيئا االستدفاء بالملبس،
فـفقـد شَعَـرَ فروتِه. فـصار الـلباس يالزمـه لزوم جلده، ال يقـيه من البـرد والحر فـقط،
لكن يستر خصـوصياته البدنية من نظر «اآلخر» أيضـا. وهذا يستدعي إلى ذاكرتنا
Æ˝ اآلية الكريـمـة : ˚يا بَنِي آدَمَ، قَــدْ أَنْزَلنا عَلَيْـكُمْ لِبَـاســا يُوارِي سَـوْءاتِكُم وريـشـاً
وبمــا أن الوجـه ظلّ غــيـر مــسـتــور لضــرورة، عَـمِلت الـطبـيــعـة، مَــدعـومــة بالضّـغــوط
فِـه واألحــوال النفـسـيـة، يحــمَـرُّ عند االحـتـشـام، ويصــفـرّ عند االجـتـمـاعــيـة، على تكيـُّ
الخـوف، ويكلح عند الغـضب... ولذا يرى الخـبراء أن احـمـرار الوجـه ستـار من نوعِ
اللّبـاس يُسدلُ على الوجـه تلقائيـاً حينمـا يشعـر «األنا» بأنّ حدّاً من حـدود الحشـمة
قدِ اختُـرِق. والفتاة، كمـا هو معلوم، أكثر تعـرضاً الِحمرار الوجه من الفـتى، فكأنها
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حصُّن من التـواصل غيرِ المـرغوب فـيه اجتـماعـيا أو أكثـر احتـياجا إلى التـحرُّز والتـَّ
بيـولوجـيًـا. ولذا وضع في الـعـربيـة فـعل خـاصّ باحـتـشـام المـرأة، هو الفـعل خَـفِـرَ :
خَفِرَتِ المـرأة تَخفَرُ خَفَـرًا، فهي خَفِرَةٌ، أي شديدة الحـياء قوية الحشمـة. لكنّ علماء
النفس الحـظوا أنّ االِحـتــشــام شـبــه مــرفـوع بـين النســاءِ حـيـنمـا يَـعـتــزلن الرجــال؛
فـاستنتـجـوا أن اِحـتشـام المـرأة من الرجل دليل على أنّ رغـبتـهـا في التـواصل معـهُ
ينبـغي أن تكون مشـروطةً؛ فـرض ذلك على المـرأة كلٌّ من الحيـاة االِجـتمـاعيـة، ومن
البنيـة األُنثـويَةِ البـيولـوجيـة قـبل الحـياة االجـتـمـاعيـة ؛ وذلك ألنه، بعـد سـتـار الملبس
وستار مـاء الوجه يوجد بين الفـتاة والفتى ستـارٌ أكثرُ رمزيَّةً وأصعب لـالختراق من
أجل التـواصل، أال وهـو غـشـاء البَكَارَةِ. فـمـمَّـا تـنبّـه له األنثـروبولوجـيّــون المـقـارنون
بتـعــاون مع األطبـاء البـيطـريّين أن غـشـاء العُــذرةِ يقـوى عند اإلناث ويعــاين وجـوده
بوضوح بقـدر ما يرقى النوع سُلَّمَ الحيوانات الـعليا؛ فهو أقـوى عند المرأةِ منه عند
أُنثـى القـــرد، وهو أقـــوى عـند أنثـى القـــرد منـه عند الـرّمكَة أو عـند البـــقـــرة، وهـكذا
تنازلـيًّــا، إلى أنْ ينـعــدم عند األنـواع الحــيــوانيـــة الســفلـى. وقــد صــار له مـنَ القــوة
البـيولوجـية والرمـزيّة االجتـماعـية مـا جعل العـذراء (البكر) ال تسـتسلم، مـبدئيًّـا، في
التــواصل الـجنسيّ إال لـلذي تشــعــر من وراء شــهــوتِـه الغَــرزيّة بقــدرٍ مـن التــجــاوبِ
العـاطفي، أي من الحب ؛ و الحبّ المـتـبـادل بين الذكـر وقـرينتـه ميـزة لإلنسـان دون
الحيوان، رغم ما يُالحظ في سُلوك بعض «األزواج» البهيمـيَّة من المحاكّة والمالعبة
بين األنـثى والذكـــر. والمــســـتــورُ عنـد الفــتـــاة أولى أن يجلـبَ الحب، بيـنمــا اليـجلبُ
ة؛ وذلك ألن الفـتى يشـعـر شـعـورا غامـضـاً المكشـوف إال الشـهـوة الغـرزيَّة الحـيوانيـَّ
بأنّ من وراء الستار «أنوثة مدّخـرة» غير مبذولةً (Cinq-Mars 194). اِحتشام الفتاة
إذن ادخـار ألنوثتهـا، وهو في الوقت نفـسه اسـتراتـيجـيّة ناجـعة لِـاختـبار حبّ الفـتى
لهــا، و«تنضــيـج» اجــتــمــاعيّ له (Cinq-Mars 197)، ألن الشــهـوة لـيـست هـي الحبّ
(Lorenz 462)، ولِأن الحب يـزداد شـدةً بقـدر مــا تُمـاطل الفــتـاة وتأبى االسـتــسـالم
الحـميـميّ، سـاترة من بدنها مـا قـد يوحي ظهـورُه بأنها على وشك الـنزول عند رغبـة
صاحبها، مُدنـيةً عليها من مالبسها في كلّ حين، محمـرة الوجهِ مرةً بعد مرة. وهذا
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السلوك، حسب النفسانيّـين أضمن لها لكسب حبّ الفتى بصورة مسـتديمة، ولجعل
الزواج، إن تمَّ، مـبنيّاً على أُسٍّ مـتين. ولعلّ هذا مـا تفطن له الشاعـر العربيّ القـديم

إذ قال :

 وال يلبث الفتيان أن يتفرقوا      إذا لم يُزَوَّج روح شكلٍ لِشكل! (زوج 293)

تُـر كلهـا أُزيحت بيـن الزوجـين بذهاب العُـذرة. ولذهاب والزواج مـعناه أن السـُّ
العـذرة أهميـة قصـوى، لما يـنتج منه من محـبة وتـوادّ بين الرجل والمرأة إن قُـدّم له
بالتفاهم والتعاطف المتواصلين لمـدةٍ ما، أو لما ينتج منه من التنافر والتباغُضِ إن
لم تتـسـبّـب فـيـه إال شـهـوة غَـرَزِيّة من قـبل الـفـتى، أثارها من قـبل الفــتـاة جنوح إلى
اإلباحـيّة، أي مـا سمـاه اإلسالم الـتبـرج؛ وسنرى ما التـبـرج بالضبط، كـما كـان في
عهـد الجاهلية. لكن ليس معنى هـذا أن إفراط الفتاة في التـعفف يُكسبهـا مزيدا من
مّـاءَ في الجـاذبيّـة األُنثـوية؛ ليس مـعـناه أن تلفـفـهـا مـثـال في لحـاف واشـتـمـالَهـا الصـَّ
ملبـسـها يُـغري بهـا الفـتـيان أكـثـر، بل قـد يحـرمهـا من كلّ حظّ في الـتواصل مـعـهم،
خـــاصـــة إن أعـــرضت عن كـلّ اخـــتـــالطٍ أو زَهِدت في مـكالمـــة كلّ رجـل ال تعـــرفـــه.
والـطريـف عنـد الـبــــــحث فـي هذه الـنـقطـة بالـذات، هـو أن يُالحِـظ البــــــاحـث أن رأي
Cinq- النفسـانيّين فـيهـا يلتقي ورأي بعض رجـال الدّين المسلمـين. تقول األسـتاذة
Mars : «األنوثة هي مـا يمكن أن تُبْدِيَه المـرأة دون أنْ تُعرِّض ال نفـسهـا وال الرجل
للخطر»؛ ثم تضيف ما مـعناه أن تكلّف الحشمة (La pruderie) ليس هو االِحتشام؛
وتوضح أن ما أسميناه آنفـاً بسُتُرِ الحشمة ليس من وظيفـته إلغاء أنوثة المرأة، وال
فـصلها عن الرجـال، ألن في فـصلها تحـقيـراً ضـمنيّاً لهـا وجحـوداً بحـقّهـا كإنسـان؛
والتـلفّفُ شـــائن لألُنـوثة (Cinq-Mars, 192,193). أمـــا الفـــقــــيـــه اإليراني مُـــرْتَـضى
مُطَهَّري فيقـول : في االتِّجاه نفسِه، ما يلي «إذا اعتـبرنا أن من الواجب على المرأة
Motahhari 121), أن تغطّي وجهـها ويديها فـقد احْتَجَـزْناها وحَكَمْنا عليهـا بالسَّجن
122) ؛ وكـأنّ هذا الفقـيهَ تفـهم شيـئاً مـا موقف الـنفسـانيِّين إذ يقـولون إن الحجـاب
السّـاتر لما يـستـدعي الشـهوة ليس هو التّـلفُّفُ، وال ينبغي أن يـكون هو التّلفُّف (في
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ةً إذا كان يُغَـشِّي حـتى النَّظر تشـاضور)، ألن التلـفّف يُفقِـد األمل في التـفتح، خـاصـَّ
(Cinq-Mars,175) لكـنّهم، أي النـفــســـانيّــيـن، ال يُدينون الـتــعـــري أقلَّ مـــمَّــا يديـنون

التّلفُّفَ، بل يرون فيه آفة اجتماعية يشملُ مفعولُها النساء والرجال.

فِــه «أجــســام       يرى البــاحث (Jean-Claude Kaufmann)، مــثــالً، في مُــؤَلـَّ
نسـاءٍ ونـظرات رجـالٍ، Corps de femmes et regards d’hommes» (C-M. 200) أنّ
االعـتـقـاد بأنّ تعــرية المـرأة  لِعَـجـيـزَتِهـا وثـديَيْـهـا على رمـال الشـواطئ الـبـحـرية في
الصـيف عمل مـتحـضر يُبـرهِن على أن المـجتـمع مجـتـمعٌ مهـذبٌ يضبط فـيه الرجـال
أنفـسهم ويـتحكمـون في غـرائزهم، يرى أنّ هذا االعـتقـاد ال أسـاس له، ألن البُحـوثَ
المـيـدانيـة أظهـرت أن الرِّجـالَ ال يلبـسـون النظَّارات الملونة قـصـد وقـاية األعـين من
أشــعــة الشــمس، لكـن قـصــد الـتـمـكن من اخــتــالس النظرِ فـي عــورات الحــسناوات
«le Nu et le Vêtement،فِه «العري والـلباس أيضا. ويرى M.A. Descamps في مُؤلـَّ
كمـا يرى غيـرُه، أنّ ممارسـة التعرّي الجـماعي تُذهِبُ كُلّ «سـرّيّة» عن الميكانيـزمات
المُؤدِّية إلى التـواصل الحميـمي بين الرجل والمرأة، حتى إنهـا تُعَطِّلها في كثـير من
الحاالت، وتُضعف الجاذبيَّة  الجنسية العـامِلة بين الذكر واألُنثى، إذ تجعلها مبذولة
غـيـر مــدَّخـرة (C-M.199). ويلتــقي J.C. Kaufmann مع غـيــره في سـدادة الرأي إذ
يبينون أن التـعري على رمال الشواطئ، وأن مذهب «الـعريانية»، le nudisme، ليسا
من عالمات التـحضر في شيء (C-M.200). أما H.P. Duerr فيُحلّل النتـائج السلبية
لممارسـة التعري االستـحمامي الجماعي فـي نفوس الشريحة العريضـة من النساء،
نظراً لما يُحـدِثُه عرضُ األبدان الجمـيلة الفارِهة من شعورٍ بالـغبنِ عند اللواتي ليس
لهنَّ حظّ مـن جـمــال وعند اللواتي جــاوزن سن الشــبـاب. وقــد أدّى ذلك إلى ازدهار
تجــارة التــجــمـيـل االِصطناعي مــتــعــدد الوسـائـل، وكـأنّ الـعطّار أصــبح قــادراً على
إصـالح مــا يُفـسِـد الدّهرُ، فـي أبدان الرجـال والنّســاء ووجـوهِهم على الـسّـواء. هذه
االِعتباراتُ كلّها، تدعـونا إلى مراجعة النّظر في مفهوم الحرِّيَّة، وفي مـفهوم التمدّن؛
وهذا موضوع آخر قائِم بذاتِه. لكن يُمكن القول، بإيجاز، إن المُمارسة غير المقيدة
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لبـعـض أنواع الحـرِّيَّة الـفـردية تلحِقُ الـضـرر بالمــجـتـمع كَـكُلّ. هذا هو القـصــد، في
نظري، مِنْ فَـرْضِ الحجـاب على المـرأة المـسلمة مـادامت جـاذبيتـهـا األُنثويّة فـاعلة،
سَــاءِ الالَّتِي ال يَرْجُــونَ حــسب مــا يمـكن اســتنبــاطـه من اآلية : ˚والقــواعِــدُ منَ النـِّ
نِكَاحـاً فليسَ عليـهن جُناحٌ أن يَـضَعْنَ ثِيـابَهُنَّ غَـيْـرَ مُـتَـبَـرِّجاتٍ بِزِيـنَةٍ، وأنْ يَسْتَـعْـفِـفْنَ

خَيْرٌ لَهُنَّ، والله سَمِيعٌ عَلِيمٌ ˝ (النور، اآلية 58).

وما الـحِجـاب اإلسالميّ بالضـبط ؟ ... أعتـقد أنّ فلسـفة فـرض الحجـاب على
المــرأة الـمُــسلمــة ال يمـكن أن تُدرك إال لِمَن تَـأمل ظروف نزولِ القـــرآن، وبِخــاصّــة،
الظروف االِجـتماعـية واالِقـتصـاديّة في جزيرة العـرب، أي الظروف التي فـشت فيـها
ظاهرة التــبـرج في أُمِّ الـقـرى وفي المــدينة بصـورة مـلحـوظة. والتــبـرُّج كــمـا تُعــرفـه
أُمـهــات المـعــاجم العـربـيـة «هو مـا يُـسـتـدعـى به شـهـوة الـرجل». والقـرآن ينـهى عنه
النّســاء المـسلـمـاتِ : ˚وال تَبَــرّجن تبـرُّج الـجـاهِلِيَّــةِ األولَى˝Æ والواقع أن األحــوال
االِقـتصـاديّة واالِجـتـمـاعيّـة في الجـزيرة جـعلت من البِـغـاءِ حرفـةً يُكسَب بهـا العـيش.
وكان الرّقُّ مؤسّسة آنذاك كما كـان في سائر البلدان ؛ فكان العبيد الذّكور في مكة
والمدينة يمـتهنون المهن ليـؤدّوا ألسيادِهِم مـا يفرضونه عليـهم من اإلتاوات. وكانت
اإلماء تُـضرب عليـهنّ الضرائبُ من قِـبَلِ مالّكِـهِنَّ، فيُـؤَدّينها بالزنا والـبِغاءِ؛ كـان ذلك
يُسـمّى بالمُـسـاعـاة (le proxénétisme) وكـانت البـغـايا في أشـدِّ الحـاجـة إلى كـسب
أكبـر قدرٍ مُـمْكنٍ من المال إلرضـاء أسيـادِهِنَّ ولِسدّ حـاجاتِهِنَّ إلى المـأكل والملبس
والمــسكن؛ فـكُنَّ يتــردّدن على األزقــة والطرقــات ويتــبــرّجنَ، أي يحــاولن اِســتــدعــاء
الشــــهـــوة، شـــهــــوة التـــواصل الـجنسـي عند الـمـــارّة من الـرجـــال. فكُـنّ يُبـــديـن من
أجـسـامِهِـنّ ما يُغـري، ويُسـمـعن وَسْـواسَ حلْيِـهِنّ؛ وكنّ يَقْـحُـبْنَ، أي يتكلفنَ السّـعـال
. وكنّ يتمـايلن في مشيـتِهِنَّ، ويَمتشطنِ المِـشْطة الميالء؛ وفيـهنّ قيل إيذاناً لطُالّبهنّ
«الكاسـيـات العـاريات الـمـائالت المُـمـيـالت، اللّواتي يعلّمـنَ غـيـرَهُنّ الدخـول في مـثل
فِعلِهِنّ» (ميل 637) ورأفةً بِهِنَّ نزلت اآلية الكريمة ˚وال تُكْرِهوا فَتَياتِكُمْ على البِغاءِ،
إنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً˝ (النور، اآلية 33) فال غَـرْوَ، والحالة تلك، أَن تُؤْمَرَ المـسلمات، ال
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بالتــخلّي عن التــبـرُّج فــحـسـب، ولكن بِأن ˚يُدنين عَـليـهِنَّ من جــالبيـبِــهِنَّ˝، ˚ذلك
أدنى أن يعرفن فال يؤذين˝Æ أمّا اآليتان ˚قُل لِلْمـؤمِنِينَ يَغُضّوا مِـنْ أبْصارِهِم˝،
˚ وقُلْ لِـلْمُـــؤْمِنَاتِ يَـغْـــضُـــضْنَ من أَبْـصـــارِهِن˝ (النور، اآلية 30، 31)، فَكَـأنّهـــمـــا
تعـريض مـبـاشــر بالمُـتَـعـرّين والمُـتَـعُـرّيـات على الشـواطئ، البسي النّظـارات الملونة
الَّذين انكشـفت خـفايـا سلوكهِم لـلباحـثـين النّفـسانيـين السـابقي الذّكـر. ومـمّا تجـدُرُ
اإلشارة إليه أنّ رأي األنثـروبولوجيين في تحديد األوصـاف البدنية األنثويّة المُـثيرة
للشـهوة الجنسـيـة عند الرجل يوافق رأي عمـر بن الخطاب، في نهـيـه المسلمـين عنْ
إلباس نِـسائهِم مـا شفَّ أو وَصَفَ، إذ قال «ال تُلبـسوا نِساءكُـم القَباطِـيَّ، فإنّه إن ال
يَشِفُّ فــإنه يصف» (شــفف 180) أي يَلصَـق باألرداف ويَصِــفُـهــا بدقّــة، كــالســروال
المـسـمّـى «الدجـين، jean» عندنا اليــوم. ومـجـملُ القـول هو أنّ اإلســالم أو الديانات
السـمــاويّة الثّـالث - وبعض الـثـقـافـات، كــالثـقـافــة الصـينيـة الـقـديمـة - تتــوافق ومـا
أفضت إليـه أحدث البحوث العلمـية األنثروبولوجيـة والنفسانية في القـضاء بأنّ لزوم
االِحـتشـام في الملبس ضـروريّ للحـفاظ على الـصّحّـة النفـسيّـة الجـماعـيّـة ولضمـان
. ونحن نعلم بقـاء المـيـول الغـرزيّة التناسليّـة سليـمـةً، ال يعـتـريهـا ضـعفٌ أوِ انحـرافٌ
جـميـعـاً ما وصلت إليـه االِنحـرافـات الجنسيّـة في بعض المـجـتمـعـات، وما أدّى إليـه
عزوف المـترفين عن التـزوّج والرّغَبُ عنِ التمـتع بمسرّات األبوة واألمـومة من نقصٍ
في التوالد، نقصٍ تسـعى اآلن أكثر األمم غنىً وتحضُّـرًا لتدارُكِهِ خـشية البَيـادِ، كما

هو شأن ألمانيا، مثال.

لكن، ليس المقصود من هذا العـرض هو التحريض على إلزام المرأة بارتداء
لباس مـعيّن؛ ألن المرأة بصـفتهـا أخت الرجل ينبغي أن تتمـتع بجميع الحـقوق التي
يتـمـتّع بهـا الرجـلّّ، حـتى في سلوكـهـا وتصـرّفـاتهـا. المــقـصـود من هذا العـرض هو
دعــوة المــرأة، في عـهــد تحــرّرها إلى أن تُراعـي أنّ في التــبـرّج والـتّـعــرّي نوعــا من
الشّطط في مـمارسـة السلطة األُنثـويّة التي خوّلـتهـا إيّاها الطّبيـعـة بجعل مـحاسنهـا
جذّابة للرجل. أم في نفسهـا نقمة ٌتَنقَمُها على الرجلِ وتريدُ عقـابَهُ، ألنّه مارس عليها
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سلطة األقـوى بدنيّاً واشـتطّ في مـمارسـتهـا منذ أن كـان الرجل وكانت المـرأة، وهو
ال يَرْعَـوي حـتى الـيـوم مـا لم يُزجـر؟ ال أعـتـقــد أنهـا تنتـقم أو تفكّـر في االِنتـقـام، وال
ترغب، حــسب تـقــديري، في انقــراض الجنـس البــشــريّ بســبب التنـافــر بين الذكــر
واألنثى، وال فـي أن تُحــرَم من احـــتكار القُــدرة عـلى اإلنجــاب، فـــيــزاحــمــهــا فـــيــهــا
االِسـتنسـاخ البيـولوجي والتـوليـد في أنابيب المـخـتبـرات. إنّ المـقصـود من عـرضي
هو حثّ العلمـاء الخُـبـراء من الرّجـال، والعالـمات الخـبـيـرات من النسـاء، على النظر
دِ المُــعَـقْـلَنِ في مـوضــوعٍ طريفٍ بطـرافـةِ المُــسْـتَــجِـدَّاتِ مـن قـضــايا الحـيــاة المُــرَشـَّ
العصريّة ومشكالتها؛ وهو مـا يمكن أن نُسَمِّيه موضوعَ «إكولوجيّـة البيئة المعنويّة»
. إنّه مـوضوع قـابل ألنْ يطرق في أي البيـئة النفـسانيّـة بِشِقّـيْهـا، الوجداني والفكريّ
الندوات والملتقـيات العلمية على غِـرار واحد مع موضوع البيـئة الجغرافـيّة، شريطة
أن يُولَى األهميّة القصوى. وممّا يبـعث على التفاؤل أنّ من النساء من بدأن يشعرن
بأنّ أنمـاط العيش المـستـحدثـة ابتذلت الجـاذبيّة األنثـوية الطبـيعـيّة، وجـعلتهـا مجـرّد
مَصِـيدةٍ تجاريّةٍ يعْـتَمِدُها اإلشهـار في أسواق الكماليّـات، إن لم تجعلها بضـاعةً من
البضـائع. وآخر القول إن المقـصود من عرضي هذا، هو دعـوة الزوج والزوجة، كلِّ
زوج وزوجـةٍ، إلى تكيـيف تعـايشِهِـمـا الحـميـميّ وتالزمـهـمـا في المعـاشـرة، التكيـيف
الالئق، بحيث يزداد الرباط الحيويُّ الرابط بينهمـا قوةً، يومًا بعد يوم، وبحيث يكون
حب أحـدهمـا لآلخــر ووفـاؤه له مـصـداق قـول الخـالق سـبـحـانـه، مـخـاطبـا الرجـال :
˚هُنَّ لِبَاسٌ لكُمْ وأَنْـتُمْ لِباسٌ لَهُنَّ˝ ( البـقرة، 186)، ولقـوله عز من قـائل... ˚ وقد
أَفْضَـى بَعْضُكُمْ إلى بَعْضٍ، وأَخَـذْن مِنْكُم ميـثاقـا غَلِيظاً˝ (النساء،21)، والواقع أنّ
أغلظ المـواثـيق هو الذي يتـرتّب علـيـه التـمـازج الحـيـوِيّ بـين كـائنين واعـيـيـن لمـعنى
قـاش حــول ر النـِّ الحــيــاة. هذا، ومن جــهـة أخــرى، أعــتــقـد أنّ من الـمـمكـن أن يُصَــيـَّ
الحجاب مدخالً للحـوار الجادِّ الرَّصين، ال بين اإلسالم والديانات األخرى، لكن بين
اإلسـالم والعلمـانية، ألن الفكـر العلمانـي هو السائد اليـوم في الثـقـافة الغـربيـة. ولن
يتـأتّى للمـتـحـاورين أن يـعـالجـوا نِقـاط التـعـارض واالِخـتـالف بين الرؤى اإلسـالمـيـة
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والرؤى الغــربيــة إال بشــرط، هو أن يكون لـكلّ جــانب من الجــانبــين خِــبـرة واســعــة
بثـقافـتـه الذّاتيـة وبثقـافـة اآلخر أيضـا. أمـا في غـير هذه الحـال، فـسرعـان مـا ينقلب

. الحوار إلى تخاطبٍ أشبه شيءٍ بتخاطبِ الصّمِّ

ااااللللممممررررااااججججعععع
ااااألألألألننننثثثثررررووووببببووووللللووووججججيييياااا،،،،    ووووااااإلإلإلإلثثثثووووللللووووججججيييياااا    ::::

- K. Lorenz, “Essais sur le comportement animal  et humain”, Editions du Seuil 1970.

- Vincent, Jean-Didier, “Qu’est ce que l’homme ?”, Edition. Odile Jacob (poches), 2001.

٭ ممممققققااااالالالالتتتت    ممممسسسستتتتخخخخررررججججةةةة    ممممنننن    ااااألألألألننننتتتتررررننننييييتتتت    ففففيييي    ممممووووضضضضووووعععع    ااااللللببببككككااااررررةةةة.

::::    ِّ ْئئئئييييِِِّّّ ععععللللمممم    ااااللللننننففففسسسس    ااااللللتتتتححححللللييييلللليييي    ووووااااللللننننششششْْْ

- Cinq-mars, José Morel, “Quand la pudeur prend corps”, Presses Universitaires de France, Série

“Partage du savoir”, 2002.

ّااااتتتت    ااااللللننننققققااااشششش    ففففيييي    ممممووووضضضضووووعععع    ااااللللححححججججاااابببب    ااااإلإلإلإلسسسسالالالالمممميييي    :::: أأأأددددببببييييّّّ

- Geadah, Yolande, “Femmes voilées”, Edition. VLB, 1996

- Motahhari, Mortada, “La question du voile” Edition, “Al-Bouraq”, Beyrouth, 2000.

ااااألألألألددددببببييييااااتتتت    ااااللللععععررررببببييييةةةة    ااااللللتتتتيييي    للللههههاااا    صصصصللللةةةة    ببببااااللللممممووووضضضضووووعععع    ::::

الحروف الثـالثة الواردة بين قوسيـن والمتبـوعة بعدد، تُشـير إلى المادة المـعجمـية، وإلى الصفـحة، في
«لسان العرب».
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ااااألألألألببببععععاااادددد    ااااالالالالججججتتتتممممااااععععييييةةةة    ووووااااللللححححضضضضااااررررييييةةةة
للللققققااااننننوووونننن    ممممددددووووننننةةةة    ااااألألألألسسسسررررةةةة

ررررححححممممةةةة    ببببووووررررققققييييةةةة    

يعـتـبـر إصالح قـانون األسـرة في المـجـتـمع المـغـربي حـدثا يعكس تحـوال في
فلسفـة تصور األسرة والعالقـات األسرية، والمرور من منظور مـجتمـعي كانت تقننه
المـدونة القديمـة، إلى منظور جديد لألسـرة وللمنتظم المـجتمـعي ولعالقـته بالقـانون.
ولرصــد هذا التــحــول، من الـضـروري تـحليل األبعــاد الفـلســفــيـة الـتي يقــوم عليــهــا
التـصور الجـديد لألسـرة، ومدى مـسـايرة هذا التصـور للتـغيـيـرات االجتـمـاعيـة التي
عـرفـتـهـا األسـرة المـغـربيـة والتي فـرضت تحـول القـانـون، مع مـا قـد يحـدثه ذلك من
تأثيـر على مـستـوى التـصورات والعـقليـات التي تحـيط بالعالقـة بين المـرأة و الرجل

وما يفتحه تعديل مدونة األسرة من آفاق فكرية جديدة.

    1    ----    ااااألألألألسسسسسسسس    ااااللللففففللللسسسسففففييييةةةة    ووووااااالالالالججججتتتتممممااااععععييييةةةة    للللألألألألسسسسررررةةةة

حظيت األسـرة في المـجال المـعـرفي باهتـمام الـباحـثـين في علم االجـتمـاع و
األنثروبـولوجيا والتـحليل النفسـي والعلوم االقتصـادية، واحتلت مـوقعـا أساسـيا في
قلب النظريـات الكبـرى التي نظرت للمـجـتـمع و لـلحـضـارة. فـمـثـال فـرويد في كـتـابي
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"الطوطم والطابو" و"مـوسى والتـوحـيـد"(1)، يجـعل من عـقـدة  أوديب التي نشـأت في
العـالقة األسـرية، أصال لـلحضـارة والتقـديس.  كـما أن المـدرسة الـماركـسيـة والتي
جـعلت من اإلنتاج والـتنافس على احتـكار اإلنتاج مـحركـا للمـجتـمع والتـاريخ ربطت
بين أصل العائلة والملكية الخاصة، وجعلت من هذه األخيرة أصال لألولى. واستمر
االهتـمـام باألسـرة في االجـتهـادات الالحـقـة للمـاركـسـية عـندما انـكب المـاركسـيـون
الجــدد عـلى تطوير الـجــهــاز المــفــاهمـي و النظري مع مـــا ســمي باألنثــروبـولوجــيــا
االقـتصـادية، كـمـا تجلى ذلك في أعـمال كـودوليـه(2) التي تفـسر العـالقـات السلطوية
داخل األســرة  بمـدى احـتـكار وسـائل اإلنتــاج االقـتـصــادي، كـاألرض مـثــال، داخل
العــائلـة. ومن منطلـق النظرية الـبنيــوية جــعـل  لفي ســتــراوس(3) من تبــادل النســاء
أسـاســا لكل تبـادل مــجـتــمـعي بل وأصـال لـلمـجـتــمع والحـضــارة؛ بحـيث أن تـحـريم
المــحـارم يـقـوم علـى مـبــدإ التــخلي عن المــرأة التي يـتم التــبـادل بهــا مع اآلخــرين.
فــقـواعــد القــرابة توجـد فـي قلب منطق وجــود المــجـتــمع والحــضــارة ، بل ويؤسس
الحضـارة. فالنسـاء يشكلن عملة للتـبادل الضـيق، عندما يتم داخل األسـرة الممـتدة

أو القبيلة، أو للتبادل الموسع عندما يتم بين مختلف المجموعات.

وبدون أن ندخل في نقاش عن مدى صحة أو خطإ الفرضيات التي تتضمنها
كل نظرية مـن هذه النظريات، وجب تأكـيــد االهتـمـام المـعـرفي الذي لـقـيـه مـوضـوع
العـائلة لدى المـؤسـسـين للنظـريات االجـتمـاعـيـة الكبـرى ومـا تولد عن نـظرياتهم من
دراســات في مـــخــتلف مــجـــاالت المــعــرفــة : مـن فلســفــة، وأدب، وتـحليل الـخطاب،
وتاريخ، وعلم االجـتـمـاع واألنثروبـولوجيـا. ويجـد هذا االهتـمـام المـعرفي مـبـرره في
كــون األســرة عــبــر العـــصــور، و في كل المــجــتــمــعــات، كـــانت في صلب الـرهانات
السـياسـيـة والمجـتمـعـية وفي قلب الـصراعـات الحضـارية، لكونهـا تشكل المـؤسسـة
األساسية لإلنتاج البيولوجي عبر وظيـفة التوالد، والخلية لإلنتاج االجتماعي وإعادة
إنتـاجـه عـبـر وظيـفـتي التنشـئـة والتـربيـة. و نظرا لهـذا األمـر، كـان وضع المـرأة في
األسـرة والمـجـتـمـع في كل المـجـتـمـعـات التـاريـخـيـة مـحط رقـابة اجـتـمـاعـيــة قننتـهـا

المعايير واألعراف والتقاليد والعادات.
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غـيـر أن تراكم المـعرفـة وتقـدمـهـا، في مجـال العلوم اإلنسـانيـة واالجـتـماعـيـة،
يمكـنانا من مــســاءلة المنظومــات الفكـرية التي ينبـني عليــهــا كل بنيــان مــجـتــمــعي،
وتحليل الـمنطق الذي ينبني عـليـه التنظيم االجـتـمــاعي والتنظيم العـائـلي والعـالقـات
األسرية.  وفي هذا السيـاق يمكن لنا أن نعتبر بأن المدونة القديمـة كانت تقوم على
فلسـفة منسـجمـة مع الفـضاء الثـقافـي العربي والتـقاليـد التي تقنن وضع المـرأة في
المـجـتـمع، الذي اسـتـوطنت فـيـه تصـورات تضع ترتيـبـا مـعـيـاريا بين الذكـر واألنثى
وتصورات أنتجتها مركزية ذكورية الزمت التنظيم االجتماعي للمجتمع العشائري.

والواقع أن المكتـسبات المـعرفـية للعلوم التاريخـية واإلنسـانية و االجتـماعـية،
تبــين لنا أن الرجل و الـمـرأة ال يشكـالن مـجــرد كـيــانين بيــولوجـيـن يفـصل بـينهـمــا
االنتـماء لجنـسين مـخـتلفين الذكـر واألنثى، وإنمـا همـا مفـهـومان مـحـمالن بأوضـاع
وتصورات ثقافيـة حول التنظيم االجتماعي يتم بناؤها بالتقـاليد واألعراف والقوانين
والممـارسات خالل العـصور التـاريخية. فكل من النسب األبوي والـوالية على المرأة
في الزواج وسـلطة الزوج وطاعــة الزوجــة لزوجــهــا، وضــعف المــرأة والنـقص الذي
يعتري قـدرتها العقلية، يقوم علـى مبدأين ثقافيـين أفرزهما المجتـمع العربي، وهما:
عـرض النســاء ورجـولة الرجـال؛ بل يمكن الـقـول إن رجـولة الرجـال مـرتـبطة بعـرض
النسـاء. ولقـد كـان عـرض الرجـال يمـتـد ليـشـمل عـرض العـشـيـرة، يكتـسب أو يفـقـد
حسب تصرف النساء واسـتجابتهن لتقاليد تلك العـشيرة. ولذلك كانت سلطة الرجل

على المرأة تبررها حماية شرف وعرض العشيرة(4).

ومن الـمـــعلوم أن القـــضـــايـا المـــتـــعلقـــة بأحـــول األســـرة كـــانـت عــبـــر تـاريخ
المجـتمعات اإلسـالمية تطرأ عليهـا مستجـدات ويطرح المسلم في شأنهـا أسئلة في
شكل نوازل كان على الفقهاء اإلجـابة عنها. بل كانت بعض القضايا تتكرر بتناص،
يكاد كل نص يـكرر اآلخـر بنفس المــضـامـين االجـتــمـاعـيـة من اإلمـام مــالك إلى بن
العــاصم مــرورا باإلمـام ســحنون وابـن أبي زيد القــيـروانـي والشـيـخ خليل. وال أدل
على ذلك من المـعيـار الجديد لسـيدي محـمد المـهدي الوزاني الذي كـتب على منوال
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معـيار الونشريسي بفاصـل أربعة قرون. وتحتل القـضايا المتـعلقة بالزواج والطالق
والميراث حيزا تتشابه فيه القضايا التي طرحت في القرن السادس عشر أو القرن
التاسع عـشر المـيالدي(5). وإذا كانت النصـوص الفقهـية تفصـح عن مجهـود لتقنين
أحوال المـسلمين وذلك بمـحاولة إيجاد أجـوبة عن األسئلة الجـديدة التي تطرح على
المـجـتـمع اإلسـالمي، فلقـد ظلت المـضـامين االجـتـمـاعـيـة التي تتـعلق بوضع المـرأة
تحددها تقاليد مسـتمدة من بنية المجتمع العربي وتنظيـمه العشائري. ويمكن القول
أن لمـفـهـوم المـرأة والرجـل في الكتب الفـقـهـيـة حـمـولة ثقـافـيــة تراكـمت في الذاكـرة

التراثية وحفظت لها البقاء عبر الكتابة الفقهية.

إن تغيير القوانين يأتي دائـما كاستجابة للتحول الذي يعرفـه المجتمع. ويبين
التــاريخ الحــديث لـتـقـنين أحــوال األســرة أن أول مــدونة في شكلـهـا الـوضـعـي تمت
صيـاغتـها في 1957، وكـانت تعتـبر بمـثـابة خطوة نحو التـقنين، باعـتبـار أن ما كـان
سـائدا قــبل حلول االسـتـعـمــار وخـالل االسـتـعــمـار هو وجـود مـخـتـلف األعـراف في
القــبـائـل، سـواء المـكتـوبـة منهــا والشـفــوية، والعــمل بالـفـقــه في كــثـيــر من المـناطق
الحضـرية. وفي مسـار توحيـد وتحديث القـوانين في مغـرب ما بعـد االستقـالل، تمت
صـياغـة مـدونة األحـوال الشخـصـية والـتي تعتـبـر خطوة في تطور التـقنين الوضـعي
في مـجال أحـوال األسرة ؛ إال أنهـا ظلت بدون تعـديل إلى سنة 1993 عندما أدخلت
عليــهــا تعــديالت طفــيـفــة، لم تمس جــوهرهـا رغم التــحـوالت التـي عـرفــتــهـا األســرة
والمـجـتـمع، بل إنهـا أحـيطت بتـصـور جـعلهـا نصـا ال يقـبل التـغـيـيـر، على الرغم من
ارتفـاع األصــوات التي تنادي بالتــغـيـيـر. بـل وأضـفي عليـهــا لمـدة عـقــود أربع هالة
التــقـديـس كـجــزء من التــراث الفــقـهي. والـواقع أنه من 1957 إلى 2004 طرأت على
المـجـتــمع المـغـربي تحـوالت كــبـيـرة؛ وأصـبـحت الظـواهر االجـتـمـاعـيـة الـجـديدة في
انفصـام تام مع المضـامين االجتـماعيـة التي حملتهـا المدونة لمـدة أربعة عقـود بعد
اسـتـقـالل المـغــرب ؛ تلك المـضـامـين التـي حلقت فـوق الزمـان والمكان بـفـعل ترديد

كتب الفقه لها عبر العصور ليتم توطينها في مدونة األحوال الشخصية.
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إن مدونة األسـرة وكل ما أحيط بها من حـيثيات سـواء تعلق األمر بالمنهجـية
التي تم اعـتــمـادها لبلورة المـشـروع، أو مـن حـيث المـضـامـين التـي وردت في ثنايا
مــوادها، تجــعلـنا نتــســاءل عن األسس و األبعــاد االجــتــمــاعــيــة للمــشــروع الجــديد
وتدعـونا إلى تحليل العـالقـة بين القـانون والمجـتـمع. وفي هذا السـيـاق يمكن لنا أن
نحلل هذه الـعـالقـة من ثالثة زوايا: مــدى مـسـايرة القـانـون للواقع المـجـتــمـعي، دور
القـانـون في تغـيـيــر الواقع المـجــتـمـعي، اآلفـاق الـفكرية والحـضــارية والعـمليــة التي

يفتحها القانون.

1    ----    ممممددددووووننننةةةة    ااااألألألألسسسسررررةةةة    ووووتتتتططططوووورررر    ااااللللممممججججتتتتممممعععع

لقد كان منطلق اإلصالح هو المـجتمع المغربي واألسرة التي يستـهدفها ذلك
اإلصـــالح، كــمـــا أن أرضــيـــة اإلصــالح هـي مــا عـــرفــتـــه األســرة مـن تحــوالت مـنذ
االسـتـقالل إلى بدايـة األلفيـة الثـالثـة ومـا ترتب عنهـا من ظواهـر جـعلت القـانون في
تناقض مع الواقع. فـضرورة التعـديل انبثقت من قلب سـيرورة مجـتمعـية وثقافـية لم
تعـد تسـايرها مدونـة األحوال الشـخـصـية القـديمـة؛ تلك المـدونة التي تعكس صـورة
ألسرة  غيـر متوازنة، تحـتل فيها الزوجـة الدرجة الدنيا، وتغيب الطفل، وتثـقل كاهل
الزوج وتـضــعـــه في حـــرج تحت غطـاء منحـــه السلـطة، وبالـتــالي ال تـحــقـق التكافـــؤ

والتالحم الضروري للتوازن األسري.

إن التحوالت التي عرفها نمط العيش داخل األسر المغربية، والتي تتجلى في
ازدياد الحاجيات وارتفـاع االستهالك، نتج عنها ارتفاع الحاجة لدى األفـراد كيفما
كان جنسهم : الرجـال و النساء، وسنهم للبحث عن موارد الـدخل لألسرة. ولقد ولد
هذا الوضع الضـرورة الملحـة لتعـبئـة كل مـقدرات و طاقـات أفـراد األسرة المـغربيـة
للحصـول على الموارد التي تضـمن العيش وتجنبـهم الفاقة.  فـإذا كان عـمل النساء



ررررححححممممةةةة    ببببووووررررققققييييةةةة34

اللواتي حــصلن على التــعليم و الشـهــادات و الكفـاءة الالزمــة لالنخـراط في الحــيـاة
العملية، وبالتالي توفـير الدخل و الحصول على المرتبة االجتمـاعية، أمرا يجلب لهن
الدخل والسـمعـة والمكانة االجـتمـاعـية، فـإن عمل مـعظم النسـاء في الفـئات السـفلى
للحـواضـر وفي البوادي هـو ضرورة  لسـد حـاجيـات أفـراد األسـرة والمسـاهمـة في
مصاريف البيت نظرا لكون األزواج عاجزين عن إعالة األسرة. ويعرف القطاع غير
المــهـيكل في االقــتـصــاد المـغــربي تنامـيــا بفـعـل ولوج النسـاء إلى مــجـاله لـضـرورة
الحـصول على الدخل لسـد الحـاجيـات المتـزايدة لألسـر. بل وتفرض هذه الضـرورة
العمل على األطفـال أيضا، باعتبـار أن دخلهم كيفـما كانت ضآلتـه هو دخل إضافي
لألسرة. وتتوجه األسر المغربية، اليوم، نحو استعمال كل االستراتيجيات للرفع من
دخلها اليومي أو الشـهري؛ ويعتبر انخراط النساء في العـمل خارج البيت أو داخله
واالشتغـال بحرف خاصة بالنـساء، من االستراتيجـيات األساسيـة. ويترتب عن هذا
الواقع أن قـوامـة الرجل وسلطتـه االقـتصـادية وانفـراده بهـا تتـراجع. والمـدونة التي
تنص على قـوامته الـمطلقة فـهي تقوم على مـبدأ تراجع بشكل كـبير فـي واقع األسر

المغربية.

وإذا مـا فـحـصنـا اإلحـصـائيـات، نجـد أن عـدد الـنسـاء اللواتي يعـمـلن يتـزايد
بالمـقـارنة مع عـدد الرجـال. فـمـثـال خـالل 11 سنة من 1987 إلى 1998 ارتفع مـعـدل
نشـاط النسـاء ب 7,4 فـقط بالنسـبة للنـساء القـرويات و ب 9,2 نقط بالنسـبـة للنسـاء
الحــضـريات، فـي حـين أن  فــئـة الـذكـور ارتفــعت بالتــوالي ب 3,8 و3,3 نقطة. وتدل
هذه المـــعطيـــات على االنخـــراط المــتــزايـد للنســـاء في الحــيـــاة االقــتــصـــادية، ذلك
االنخراط الذي أصبح ظاهرة ال رجعة فيها(6). ومن المالحظ أن اندماج المرأة في
الحيـاة العملية خصـوصية، تجـعلها غالبـا، وبفعل الحاجة والفـقر، تقبل على مـختلف
األعـمال التي يقـبل عليهـا الرجال بشكـل أقل، كالتـجارة بالتـقسـيط في أزقة المـدينة
والعـمل في الـبـيـوت كـخـادمـات، وفي المـصـانـع التي تشـغل غـالبـا النـسـاء، كـمـا هو

الشأن في النسيج والتعليب، وفي الضيعات الفالحية.
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كــمـــا أن ظاهرة النســـاء ربات األســر أصــبـــحت من الظـواهر الجــديـدة التي
تبـينهـا اإلحـصـائيـات؛ بحـيث  تمـثل النسـاء ربات األسـر 16,7 ٪ من مـجمـوع أرباب
األســر، ويمــثلن في الوسط الـحـضــري 22,9 ٪ و في الوسط الـقـروي 12 ٪(7). ومن
المـالحظ أن أسرة واحـدة من بين خمـسة فـي الحواضـر تترأسـها امـرأة. وفي هذه
الحـالة يتـرتب عن ذلك مسـؤوليـة المرأة عـلى األسرة من رعـاية وتربيـة ونفـقة ومـأكل
وملبس ومسكن. و يمكن أن نعتـبر هذه الظاهرة من المؤشرات على التحـول الكبير
الذي تعـرفه األسـر المـغربيـة، وعلى الدور االقـتصـادي الذي أصبـحت تعـرفه المـرأة
داخل األسـرة باإلضافـة لألدوار التقـليدية لهـا كتنظـيم شؤون البـيت ورعاية األسـرة

وغيرذلك.

ال يقتصـر بحث النساء عن العمل من أجل الحصول عـلى الدخل على المجال
الحـضري، وإنمـا أيضـا يمـتد إلى البـوادي. فـالمجـتـمع القروي طرأت عـليه تحـوالت
في العـقود األربعـة األخـيرة،  منهـا تعـميم النقـد وظهـور حاجـيات جـديدة، كـالحاجـة
لتــعليم األبـناء والتطبــيب واقــتناء منـتـجــات لالســتــهـالك الـضـروري ومــواد للتــغــذية
والملبس واألواني الـمنزليـة. إال أن الفـقـر والدخل المـحـدود لمـعظم األسـر القـروية،
يجعـل المرأة مضطـرة للبحث عن مـورد للدخل عن طريق تربية المـواشي والدواجن
والحـياكـة، لبيـع ما تنتـجه في الـسوق األسـبوعي، لمـواجـهة مـصاريف األسـرة. ومع
ضـغط الفـاقـة استـسلم الزوج، بـل في كثـيـر من الحـاالت ينسـحب، وقـد يتـملص من
كل مـســؤوليـة ويدفع بالزوجــة إلى البـحث عن مــورد للعـيش ؛ وفي أحــسن األحـوال

يعترف بعدم قدرته وقوامته(8).

وفي ســيـاق الـتـحــول الذي عــرفـه الـمـجــتـمـع والذي كـان لـه تأثيــر على البنيــة
األسـرية، نجد ارتفـاع سن الزواج، بحيـث تبرز اإلحـصائيـات أن معـدل سن الزواج
بالنسـبة لـلنساء ظل يرتـفع منذ استـقـالل المغـرب من إحـصاء آلخـر، ليـبتـعـد بكثيـر،
بالنسـبة لـلنساء، عن السن  الـذي حددته المـدونة، أي 15 سنة. فـفي إحصـاء 1960
كـان معـدل سن زواج النسـاء 17,3 سنوات، ليـرتفع إلى 19,6 في 1971، وإلى 22,2
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في 1982، وإلى 25,8 في إحــصـاء 1994.(9) فـارتـفـاع سن الزواج بـالنسـبــة للفــتـاة
والفتى أصبح ظاهرة يفرزها الواقع االجتماعي، وتفسرها عدة عوامل، منها :

٭ تعتبـر العوامل االقتصادية من أهم العوامل المـحددة الرتفاع سن الزواج،
والتي تتـجـلى في غـالء العـيش وارتفــاع تكاليـفـه في فــئـات اجـتـمـاعـيـة عــريضـة من
المجتمع. ومن المعلوم أن 5,3 مليون من السكان يعانون من الفقر(10)، وباإلضافة
لشـريـحـة واسـعــة مـهـددة باإلفــقـار، وأن نسـبــة الفـقــر تصل إلى 27,2 ٪ في الوسط
القروي. مـما يجـعل الرجال في وضع العـزوف عن الزواج، نظرا لما يتطـلبه الزواج

من تكاليف.

٭ ساهم تزايد التعليم لدى األطفـال و محاولة تعميمه ورغـبة األسر في تعليم
الفتـيات في تأخر سـن الزواج. وأصبحت الفـتيات يأخـذن نصيبـهن من التعليم كـما
هو الشأن بـالنسبة للفـتى، بحيث نالحـظ أن معدل تمـدرس الفتـيات يكاد يقـترب من
مـعدل تمـدرس الفـتيـان في الوسط الحـضري. كـمـا أن تعليم الفـتيـات يبـقى مرغـوبا
فـــيــه حـــتى في الوسـط القــروي، عـلى الرغم مـن الفــروق الـمــوجـــودة بين الفـــتــيـــان
والفتـيات. كما أن تزايد نسـبة المتـعلمين الذكور واإلناث أدت إلى تغـير في السلوك
تجاه الزواج، بحيث لم يعـد للزواج المبكر قيمة ثقافـية و اجتماعية كـما كان الشأن

في الماضي.

٭ تســاهم الهــجــرة الداخليــة و الخــارجـيــة، ســواء منهــا الهـجــرة الفــعليــة أو
انتظارها والـتـأهب لهـا، في عـزوف الشـبـاب الذكـور عـن الزواج. بل ويراود الشـاب
«حلم»  العـثور على أجنبـيـة تساعـده على الحصـول على التـأشيـرة للهجـرة واإلقامـة
في بلد أجنبي. ويؤدي هذا األمر إلى أن الشـاب اليود أن يثقل كاهله بالزواج الذي

 سيكون عرقلة في تحقيق ذلك الطموح.

ومن انعكاسـات ظـاهرة ارتفـاع سن الزواج، نجـد أن كـثـيـر مـن الفـتـيـات في
األسـرة يساهمن في دخـل األسرة نظرا لعـدم قـدرة األب على تلبيـة كل الحـاجيـات.
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وقـد تكـتـسب الفـتــاة داخل أسـرتهـا سلـطة مـعنوية تـسـتـمـدها مـن سلطتـهـا الـمـادية
وقـدرتهــا على إعـالة أســرتهـا، و بالتــالي تسـاهم الظـاهرة في تغـيــيـر األدوار داخل

األسرة.
نالحظ بـأن المــجــتــمع المــغــربي أفــرز تعــددا فـي أنمــاط األســرة، بحــيث أن
األسرة المـمتدة تتـراجع وتتزايد نسبـة األسر النووية التي كانت تشكل نسـبة 51 ٪
في 1982 وارتفعت إلى 62 ٪ في 1995؛ مما يبين أن التطور يسير في اتجاه تزايد
األسـرة النووية. كمـا يرافق هذا التـحول تناقـضـا في العالقـات بين عـالقات تقليـدية
وعـالقات حـديثـة وتداخل في األدوار مع ما يـمكن أن يحدثه من تـوتر في العالقـات،

باإلضافة إلى التناقض بين الواقع والقانون.
تجتـاز األسرة المغربـية اليوم مرحلة تعـرف فيهـا األدوار بين الزوج والزوجة
واألبناء إعادة ترتيب بفعل الموقع الذي يحـتله كل فرد في العالقة مع دخل لألسرة.
 وتبــين الدراســات الســوســيـولوجــيــة أن للسلطـة االقـتــصــادية تأثيــرا على السـلطة
االجـتــمـاعـيـة وعلـى المـوقع والمكانـة في النسـيج االجــتـمـاعي. وعلى الـرغم من هذا
التأثير، فـالتصورات المجتـمعية والثقـافية مازالت تنظر إلى الزوج كمـصدر لإلنفاق
على البـيت وعلى الزوجـة واألطفال. إال أن هذا التـصـور سرعـان مـا يتحـداه الواقع
في الحـاالت التي يتعـذر على الزوج االسـتجـابة لهـذه الصورة. وهذا مـا يجعل عـدد
النساء المـتخلى عنهن وعن أطفالهن يتزايـد، ويطالبن بالنفقة في المحـاكم. فإسناد
القـوامــة االقـتـصـادية قـانـونا للزوج على الرغم مـن تراجـعـهـا في الـواقع، يضع ذلك
الزوج في حرج اجـتماعي ونفـسي، هذا الحرج الذي يترجـم في بعض الحاالت إلى
توتر فـي العــالقـــات الزوجــيـــة وإلى خــالف حـــاد، في بعض األســـر، حــول  تحـــديد
مسـؤولية اإلنفاق. وباإلضـافة إلى ذلك، قد تسـتغل بعض الزوجات اإلقـرار القانوني
بالقــوامــة االقـتــصــادية للزوج لالمــتناع عن اإلنفــاق عندمــا تتــوفــر لهن اإلمكانيــات
المادية في حـالة يسرهن وعـسر األزواج. وقد يحـدث في حاالت فـاقة الزوج، وتوتر

العالقة الزوجية، أن تستغل قوامته الغائبة والمتعذرة كذريعة إلذالله والتشهير به.
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ففي إطار هذه التحوالت التي أدت إلى ضرورة تعـديل المدونة، يجب التركيز
على الـتـحــوالت الثــقــافـيــة علـى مـســتــوى الوعي بالـحـقــوق والتي واكــبت التــحــوالت
االقـتـصاديـة. ولقد سـاهمت فـي ذلك الحـركات الحـقـوقـيـة والنسـائيـة التي نادت منذ
السـبـعينيـات بإصـالح مـدونة األحوال الـشخـصـية نـظرا لكونهـا تحمل صـورة دونيـة
عن المــرأة ولكونهــا أصــبـحت فـي تفـاقم مـع الواقع االجـتــمــاعي. ولقــد اسـتــثـمــرت
الجـمعـيـات النسـائيـة المتـعـددة جهـودها منذ تأسـيـسـها في المطـالبة بتـغـيـير مـدونة
األحـــوال الشـــخــصـــيـــة ومنح الـمــرأة مـكانة تمـكنهـــا من المـــســـاواة مع الرجـل في
الترسـانة القانونيـة وفي الواقع المجـتمـعي. ولقد جـسدت الحـركات النسائيـة الوعي
بمكـانة المــرأة في المــجــتــمع؛ ذلك الوعـي الذي ندد بالصــورة الدونـيـة لـلمــرأة التي

كانت تتخلل  مدونة األحوال الشخصية.

لقــد فـرض التــحـول االقــتـصــادي واالجـتــمـاعي و الثــقـافي والـوعي بالحــقـوق
ضـرورة تغـيــيـر مـدونة األحـوال الشــخـصـيـة التي لـم تعـد تسـاير هذا الـتـحـول وذلك
لكونها كـانت تحمل في ثناياها مضـامين اجتمـاعية تنتـمي لعصور ماضـية. والواقع
أن تحول المجتمع هو سيرورة تاريخية وال يمكن أن نرى فيه ظاهرة ال سلبية أو ال
إيجابيـة، وإنما كحركيـة للتاريخ و للمجـتمع، تفرض على القوانين التي تنظـم الحياة

أن تتطور لتساير مستجدات المجتمع. ولقد عكس التعديل الجديد هذا التحول.

2    ----    ددددوووورررر    ااااللللققققااااننننوووونننن    ففففيييي    تتتتغغغغييييييييرررر    ااااللللووووااااققققعععع    ااااللللممممججججتتتتممممععععيييي

غالبا ما تكون التـحوالت التي تتم فوق أرض الواقع االقتصادي و المـجتمعي
ال تنعكس دائـمـا على مـسـتــوى التـصـورات والعـقلـيـات والمـواقف، وعلى المــسـتـوى
اإليديولوجي؛ لـكونهـا المـجـال الذي تـتـحـجـر فـيـه األفكـار وتسـتـوطن فـيـه الـمـقـاومـة
الثقـافية لتحـدد بعض المواقف. ويجب أن نشيـر إلى أن زمن العقليات والتـصورات
الثـقـافـيــة هو زمن بطيء، وال يسـيـر بنـفس وتيـرة الزمن االقـتـصـادي والمــجـتـمـعي.
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وفي هذا اإلطار يكون للسـياسي دور في توجيـه القرار نحو تغـيير العـقليات، لتكون
الدولة عامال مكمال لما فرضه المجـتمع في تعديل القوانين. ولقد كانت وراء إحداث
قـانون جديد لـألسرة، إرادةٌ سـيـاسيـة واضـحة لإلصـالح الشـامل للمـدونة تجلت في
خطب الملك مـحـمـد السادس عند تـعيـينه للجنة االسـتـشـارية المكلفـة بتعـديل مـدونة
األحوال الشخصية، وفي التوجيهـات الصريحة لتعديل شامل للمدونة، أو في إعالنه

يوم 10 أكتوبر 2003 أمام البرلمان عن أهم المستجدات في مدونة األسرة.
فــوظيـفــة الدولة، حــسب علم االجــتـمــاع السـيــاسي، هي عنـصـر التــوازن في
المـجـتـمع. ولقـد جـعلت الدولة، في شـخص الملك كـأهم قـطب في النظام السـيـاسي
المغربي، إصالحَ المدونة يجمع، بانسجام، ثالثة أبعاد أساسية: االستجابة للتحول
المــجــتــمــعي مع تطويـر التــصــورات والعــقليــات، الحــفــاظ على مــقــاصــد الشــريعــة

اإلسالمية، واعتبار اإلطار العالمي الذي أصبح يلزم المغرب باتفاقيات دولية.

ومن األبعـاد األساسيـة للمـجتمع الـمغربـي أنه مجـتمع إسالمـي، وأن اإلسالم
دين الـدولة، بالتـــالي فـــإصـــالح المـــدونة كـــان عليـــه أن يتم وفـق تعـــاليم الشـــريعـــة
اإلسالمـية ومقاصـدها، و ذلك بإعمال االجتـهاد. ومن المعلوم أن التـباين في الرؤى
حـول إصــالح المــدونة والذي شـهــدته الســاحـة الســيـاســيـة  والذي يمكـن اعـتــبـاره
صراعـا سيـاسيا أكـثر منه صـراعا دينيـا، أو التباين الذي كـان يتخلل عـمل اللجنة،
لم يكن تباينا في الجوهر وإنما فـي كيفية التعامل مع التراث الفـقهي ومع ما يحمله
من مـضـامـين اجـتـمـاعـيـة قننت لظواهر في الـماضـي ولم تعـد تسـاير تطور األسـرة
المــغــربيـة وال مـكانة كل فــرد فـيــهــا. كـمــا لم يكـن من المــمكن تعــديل المــدونة دون
اسـتـيـعـاب المـقـتـضـيـات واالتـفـاقـيـات الدوليـة والقـيم اإلنسـانيـة الـمـشـتـركـة بين كل

الشعوب، كحقوق النساء واألطفال.

وغـالبا مـا تبـدو المـجتـمـعات اإلسـالمـيـة على المـستـوى العـالمي كـمجـتـمعـات
تعـرف فـيـهــا النسـاء وضـعـا دونيـا. ويتــرتب عن هذه النظرة رد فـعل دفــاعي يشـهـر
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االخـتـالف باسم الدين والقـيم والتـقاليـد الثـقـافـية. والواقـع أن االختـالفـات الثـقافـيـة
والدينيـة ال تتعـارض مع القيم اإلنسـانية األسـاسية  كـالعدل والمـساواة بين الـمرأة
والرجل داخل األسرة. كـما أن الصورة التي يرسلهـا المجتـمع اإلسالمي عن وضع
المـرأة ال تتعلق باإلسـالم وإنما دائمـا بفهم المـسلمين لإلسـالم وبممـارساتهم تـجاه
المرأة. وكان على المدونة التي يتم إصالحـها في بداية هذه األلفية أن تعكس القيم
التي أصـبحت مشـتركـة على المسـتوى الكوني و التي ال يمكن تـجاهلها أو إبـعادها
باسم الخــصــوصـيــة المـجــتـمــعـيــة أو لكونهــا مـســتــوردة من الغـرب، ومـن بين هذه
المبادئ اإلقرار بحقوق النساء و صون كـرامتهن وحقوق األطفال وتضمين ذلك في

القوانين، و خصوصا في قانون األسرة(11).

ويقــوم إصــالح المــدونة علـى فلســفــة جــديدة لألســرة، بحــيث أننا تـنتــقل من
المــدونة القــديمــة إلى المــشــروع الجــديد من هرمــيــة قـائـمـة عـلى أسـاس سـلطوي،
خـصوصـا سلطة الزوج/الـذكر، إلى بنـيان يوزع حـقـوقـا وواجبـات على كل فـرد في
األسـرة : الـزوج والزوجـة واألطفــال واألقـارب، وبالتــالي يحـفـظ كـرامـة كل فــرد من
أجل وحــدة الكـيـان األســري. وغــالـبـا مــا نـســمع بعض األصــوات تنادي بـأال يكون
هناك تركــيــز على المــرأة وعلى الطفل، و أن نركــز دائمــا على األسـرة. إن األســرة
بنيـان مكون من أعـضـاء و إن وضع كل عـضـو في األسـرة، و كذا مـا له من حـقـوق
ومــا عليــه من واجــبــات في إطار عــادل يحــفظ له الكـرامـة، ويـوطد العــالقـة بـين كل
األعـضـاء داخـل الكيـان األسـري. إنه تصــور لتـالحم أسـري من الـداخل و ال يشكل
مـجرد خـطاب حول حـمـيـميـة األسـرة. األسـرة ليسـت جمـعـا ألعـضائهـا، و إنمـا هي
عـالقــات يتــمـتع فــيـهــا كل عـضــو بكرامـتــه وتربطه عــالقـة مع اآلخــر وتحـفـظ له تلك
الكرامــة. ولقــد أصـبــحت مـدونـة األسـرة تنبـني على المــبـادئ الـجـديدة التـي تعكس

عالقات أسرية في تصور جديد. وتتجلى هذه المبادئ في مختلف موادها.
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أأأأ    ----    ااااللللتتتتششششاااارررركككك    ففففيييي    ااااللللممممسسسسؤؤؤؤووووللللييييةةةة

إن تصــور األسـرة بـرعـاية الـزوجـين كــمــا تفــصح عنه المــادة يعــتـبــر تعــديال
جــوهريا علـى بنيــة األســرة التي انتــقلت مـن التــرتيب والهــرمــيــة إلى التــشــارك في
المـسـؤوليـة. إن من يتـصـفح المـدونة القـديمـة يبـدو له بجـالء أن الفلسـفـة التي تقـوم
عليـــهــا تـلك المـــدونة توحي يـعــدم التـــوازن في العـــالقــة بـين الزوجـــين. بل وتعـكس
تصـورا يـقـوم على عـالقــة السلطة والخـضــوع، وعلى مـبـدأ الـطاعـة مـقـابـل اإلنفـاق.
ومـبـدأ الطاعـة من المـبـادئ التي تكرس عـالقـة غـيـر مـتـوازنة والمـتكافـئـة بين الزوج
والزوجـة، ويعكـس تصـورا مـفـاده أن المـرأة الزوجــة كـائن ينفـرد بالضــعف والخطإ
ويسـتـدعـي الطاعـة والتـأديب من طـرف زوج ال يضـعف وال يخطئ. و علـى مـسـتـوى
العالقة الفـعلية بين الزوج والزوجة يحضـر مبدأ الطاعة كتـبرير للردع والعنف الذي
يحــدث في عـدد من األســر مـتــسـبـبــا في شــقـاء أعـضــائهـا. وجــاء إصـالح المــدونة
الحـاليـة عـمـيقـا، من حـيث تكـسيـر هذه العـالقـة غـيـر المـتـوازنة بين الزوجـين ليـضع

األسرة تحت رعايتهما.

يضـمن وضع الزواج تحت رعـاية الـزوجيـن، للزوج والزوجـة، الحق في رعـاية
األسـرة وفي نفس الوقت يلزم كل واحـد بواجـبـات وبمـسـؤوليات تـجاه اآلخـر وتجـاه
تلك األســرة، لتكون الفلســفـة التي تـقـوم عليــهـا البنيــان األسـري مـبـنيـة على عــالقـة
مـتوازنة ومـتكافـئة بين الرجل و المـرأة يربط بينهـمـا ميـثاق من الـحقـوق والواجبـات
المـتبـادلة. ومن المـالحظ أن اللغة المـستـعـملة في المدونـة الجديدة والتي دونت بهـا
المــواد التي تتطرق لهــذا األمـر، تعكـس هذه الفلســفـة. فـالمــصطلحــات الواردة في
القـانون الجـديد تعـبر عن التـشـارك والثنائيـة والعـالقـة، وبالتالـي تبتـعـد عن التـعـبيـر
بالمـفـرد الذي كـان يتـخلل لغـة المـدونة القـديمـة؛ ويتـجـلى ذلك في التـعـريف بالزواج
«الزواج مـيـثاق تـراض وترابط بين رجل وامـرأة على وجـه الدوام، غـايته اإلحـصـان
والعـفـاف وإنشـاء أسـرة برعـاية الزوجـين...» (المـادة 4)، و في التـعـريف بالخطبـة:
«الخطبة تواعد بين رجل وامرأة على الزواج : (المادة 5)، وفي الحقوق والواجبات
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المــتـبــادلة التـنصـيص عـلى «المــسـاكنـة الشـرعــيــة، المـعــاشــرة بالمــعـروف وتبــادل
االحـتـرام و المودة و الرحـمـة، وتحـمل الزوجـة مع زوجـها مـسـؤوليـة تسـييـر ورعـاية
شـؤون الـبـيت و األطفــال، التـشــاور في اتخـاد القــرار، حـسن الـمـعـامـلة كل منهــمـا
ألبوي اآلخـر..، حق الـتـوارث»، (المـادة 51)، وفي كـون الحـقـوق التـي لألطفـال على

أبويهم هي مشتركة بين األب واألم (المادة 54).
كما يبدو مبدأ التشارك في إعطاء المشرع إمكانية التدبير المشترك لألموال
المكتـسـبة خـالل الحـيـاة الزوجيـة، كـما جـاء في المـادة 49 «لكل واحد مـن الزوجين
ذمة مـالية مـستقلة عن ذمـة اآلخر، غيـر أنه يجوز لهـما في إطار تدبيـر األموال التي
تكتسب أثناء قيـام الزوجية، االتفاق على اسـتثمارها وتوزيعهـا. يضمن هذا االتفاق
في وثيقة مستـقلة عن عقد الزواج» كما يضمن لهما العلم بهـذه اإلمكانية كما تنص
على ذلك الفـقـرة الثـالثـة : «يقـوم العـدالن بإشـعـار الطرفـين عند زواجـهـمـا باألحكام
سالـفة الذكـر». ويمكن أن نستنتج أن مـبدأ التـشارك في مـسؤوليـة الرعاية مـن أحد
المبـادئ األساسيـة التي تعكس فلسفـة بناء األسرة على أسـاس التوازن بين الزوج

والزوجة داخل الحياة الزوجية.

بببب    ----    ممممببببددددأأأأ    ااااللللممممسسسسااااووووااااةةةة    ببببيييينننن    ااااللللررررججججلللل    ااااللللممممررررأأأأةةةة

إن اإلصـالح الذي جـاء به هذا الـقـانون، وإن لم يحـقق المـسـاواة الـتـامـة بين
الرجل و المــرأة، أدخل مـبـدأ المــسـاواة بين الرجـل والمـرأة في بعض مــواد مـدونة
األســرة؛ ذلـك المــبـــدأ الذي لم يكـن واردا في المـــدونة القــديـمــة. فـــبــاإلضــافـــة إلى
المساواة التـي نجدها في تعريف الزواج الذي يسند رعاية األسـرة للزوجة وللزوج،
هناك توحـيـد سن الزواج في 18 سنة بالنسـبـة لـلذكـر واألنثى، وتوحـيـد انتـهـاء سن
الحــضـانة بيـن الذكـر واألنثـى في خـمس عــشـرة سـنة، وتوحـيــد سن اخــتـيــاره لمن
يحــضـنه من أبيـــه وأمــه، كــمــا تـنص على ذلـك المــادة 166 التي تـقــول : «تســتـــمــر
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الحـضــانة إلى بلوغ سن الرشـد الـقـانوني للذكــر واألنثى على حـد سـواء. يـحق بعـد
انتهاء العالقة الزوجـية، للمحضون الذي أتم الخامسة عشـر من عمره أن يختار من
يحــضنه مـن أبيـه أو أمــه». كــمــا تتــجلى هذه الـمـســاواة في الـتـعــديل الذي تـم على
الوصـيـة الواجـبـة و ذلـك بتـخـويل الحـفـيـدة والحـفـيـد من جـهــة األم، على غـرار أبناء
اإلبن، حـقـهم من تركـة جدهـم، عمـال باالجـتـهـاد والعـدل في الوصيـة الواجـبـة، وذلك
النعــدام األسـاس الشــرعي للتــمـيــيـز بيـن األبناء واإلبن وأبناء الـبنت. ومـا جــرى به
العـمل حتى اآلن يـستند أسـاسـا إلى العرف المـبني على التـعـصب القبلـي والتفكيـر

الذكوري األبوي لتجنب انتقال ممتلكات العائلة إلى قبيلة أخرى.
  إن المـقصـد من الوصيـة الواجبـة، هو حل إشكال اجتـماعي إنسـاني يسـير
وفق تحـقـيق المـصلحـة لألسـرة. والوصيـة الواجـبـة تضـمن لألبناء  نصـيب أبيـهم أو
أمــهم اللذين لـو بقــيـا أحــيــاء لكانا وارثـين. فـمـن العــدل واإلنصـاف أن يـرث األبناء
اليـتـامى مـا كان مـسـتـحـقا آلبائـهم وأمهـاتهم. وفي حـاالت مـوت األب أو األم ينفـرد
اإلخـوة بـاإلرث ويبـقى األوالد بـدون إرث مـعــرضـين للـفـقــر والحـرمــان في حـين قــد
يكون أعـمـامهم في وضـع مريح اجـتـمـاعيـا ألنهم ورثوا كل مـا تركـه أبوهم بدون أن
يكون ثمـة اعتـبـار ألخيـهم أو أخـتهم المـتـوفى(ة) وبالتـالي إقصـاء األوالد. وفي هذه
الحـاالت البد للشـارع أن يتـدخل الجتناب الـتمـيـيز االجـتـمـاعي بين أعـضاء األسـرة
وما يتـرتب عنه من خلل في األسـرة ؛ وبهذا ترفع الوصـية الواجـبة الحيـف الذي قد

يتم في حق األحفاد والحفيدات.
ويعـتبـر موت األب أو األم في حـد ذاته طامة كـبـرى وحرمـانا كبـيرا يصـيبـان
األبناء. وإذا أضفنا إلى الحـرمان من األب الحرمان من اإلرث، فإن الـشارع يحقق
ظلمـا. فـمن باب العـدل والمـسـاواة أن يتـدخل الشـارع لكي يعكس ويرسخ الصـورة

لألسرة المتعاونة وأن يقنن مبدأ عادال ويعتبره وصية واجبة لألحفاد والحفيدات.
وفي كل هذه الجوانب، نجـد قضايا كـانت تميز بين الرجل والمـرأة في مدونة
األحوال الشخصية القديمة باالرتكاز على اعـتبارات تقتضي وجود فروق بين الذكر
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واألنثى تبــرر وضع تمـيـيــز بينهـمــا في سن الزواج والحـضــانة والوصـيـة الواجــبـة.
والواقع أن هذه الـفـروق هي من صنـع تصـورات تعكـس قـيم المــجـتــمع العـشــائري

األبوي.

جججج    ----    ررررففففعععع    ااااللللححححججججرررر    ااااللللممممععععننننوووويييي    ععععنننن    ااااللللممممررررأأأأةةةة

على الرغم من كون الوالية على المرأة في الزواج شكـلت موضع اختالف في
التـراث الفــقـهي كـمــا يتـجلى في مـواقـف الفـقـه المــالكي وكـتب نوازله وفـي المـذهب
الحنفي، فـقـد ظلت أمـرا يفـرضـه المنطق الفـقـهي وتناقلتـه الكتب الفـقـهيـة والتـراثيـة
منذ المـوطإ لتكرسـه مـدونة األحـوال الشـخـصـيـة. والواقع أن الوالية ال تعكس أمـرا
دينيـا بقدر مـا تعكس تشـدد الفقـهاء ونظرتهم للمـرأة ككائن يحـتاج إلى ولي، وأنهـا

التصل إلى الرشد عندما يتعلق األمر بالزواج.

فعندما نتصفح الكتب الفقهية السـتقراء موقف الفقهاء من الوالية على المرأة
نواجـه بمـوقف صارم يقـرها ويفـرضـها بـتشـدد، بل ويفـرعـها إلى والية عـامـة ووالية
خاصة. فحسب بعض الفـقهاء تفترض الوالية العامة الصالحيـة لعامة المسلمين أن
يكـونوا أوليــــاء على الـمـــرأة في الـزواج، مـــعـلليـن ذلك بقــــوله تعــــالى ˚والمـــؤمـنون
والمــؤمنات بـعـضــهـم أوليــاء بعض˝(12)، على الـرغم من أن الله ســبــحــانه وتعــالى
ينص على «المؤمنون والمؤمنات»، وتتعلق الوالية الخاصة بوالية النسب والقرابة(13).
وهنـاك من الـفــــقــــهــــاء مـن وضع الـفــــرق بيــن مـن تُـزوج بـالواليـة العــــامــة والـوالية
الخــاصــة، بحــيث يقــول المــهــدي الوزانـي في النـوازل الجــديــدة الكبــرى : «وســئل
القـاضي أبو عبـد الله سيدي محـمد المجاصي عـن يـتيمـة بالغة شـريفة النسـب في
حـضـانة أمهـا، فـخطبـهـا رجل، فـوكلت من عـقـد عليـها مـعـه، وكـان لهـا أخ بالغ على
مسـافة أكثـر من ثالثة أيام، ثم قدم أخوها قـبل البناء بها ورام رد النكاح المـذكور،
فهل له ذلك لكون الزوج لم يدخل مع كون الزوجة شريفـة أم ال ؟ فأجاب : المشهور
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في شــريفــة الـقــدر أن تزوج بالوالية الـعــامــة، واإلقــدام على ذلك مـكروه... والمــراد
بالشـريفة غـيـر الدنية، والـدنية السـوداء والمـسلمانيـة والمـعتـقـة. قال الشـيخ زروق :
ومن في مـعـناها مـمن اليرغب فــيـهـا لحـسب والمــال والجـمـال والحـال، واللـه تعـالى

أعلم»(14).

إن تشـدد الـمـوقف الفــقـهي في مــسـألة الوالية يعــود إلى االسـتــجـابة لتــشـدد
المـجـتـمع العـربي تجـاه وضـع المـرأة أكـثـر مـمـا يعـود إلى مـبـدإ ديني، باعـتـبـار أن
المـسـألة لم يرد فـيـها نص قـطعي. ولقـد كانت الـوالية على المـرأة تنسـجم مع نظرة
المجتـمع العربي للمرأة في تلك الحقبـة من التاريخ، وهذا ما جعل الفقـهاء يكرسون
مــبــدأ الوالية انطالقــا مـن فـهـم لمــعـانـي القــرآن الكريم والحــديـث النبــوي الشــريف
يتطابـق مع تلك النظـرة. ويمكن للمــسلم وللـمـسلـمـة اليــوم التــسـاؤل، لمــاذا تســاهل
الفـقهـاء في قضـايا وردت فيـها نصـوص قطعيـة كمـسألة السـرقة وقطع اليـد والرق،
ولم يتسـاهلوا في مسـألة الوالية التي لم يرد فيـها نص قطعي الداللة ؟ لمـاذا عندما
يتــعلق األمـر بالـوالية يحـضــر التناص ليكرر كـل نص فـقــهي نصـا آخــر ؟ وفي هذا
الصـدد يقول المـؤرخ للفكر اإلسـالمي عـبد المـجيـد الشـرفي : «وثمة مـن المسلمـين
من يعتـقد أن قطع يد السارق هو من األوامـر اإللهية التي المـجال فيهـا للتأويل، إذ
أن النص ورد فـيها  «قطعـي الداللة» ...أن المفـسرين والفـقهاء اخـتلفوا منذ الـقديم
في مـعنى القطع  ومـعنى اليـد وفي المـقدار الذي يجب فـيـه القطع، ونصـوا على أن
السـرقة ال تـكون إال في المال الـمحـروز وفي المـال الذي ليس للسـارق فيـه نصـيب،
كــمـا هو الحــال بالنســبـة لـلمـال العــمـومـي، والتـجــأ البـعـض إلى صنوف من الحــيل
لتـجنب تطبـيق هذه العقـوبة»(15). وتبـعا لذلك اليـجرؤ اليـوم أحد عـلى المناداة بقطع
يد السارق نظرا لمـا فيه من مساس بحق اإلنـسان في االكتمال الجـسماني، كيـفما
كـان الذنب الذي ارتكبـه. وهذا أمر يدعـونا للتـفكيـر : كيف يمكن لنـا أن نفسـر نحن
المــسلمــين ألنفــسنا أننـا في حـالـة السـرقــة، عــدلنا عن  تطـبـيق الـنص القــرآني في
معناه الظاهري نظرا لكوننا لجأنا إلـى الفهم المقاصدي للشريعـة اإلسالمية، وهنا،
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في حـــالة الواليـة نبــحـث عن داللة ال تـتكئ علـى نص قــرآنـي قطعي لـتــبـــرير مـــوقف
الفقـهاء في اإلبقاء على الوالية؟ ال يمكن أن نفـسره إال بوجود عقليـة ثقافية تاريخـية
مـرتبطة بتـاريخ الفـقـه وبتـاريخ البنيـة االجـتـمـاعـيـة والمناخ الثـقـافي الذي تبلور فـيـه
اإلنتــاج الـفــقــهي. فــمــســألـة التــشــبث بالـوالية تعــود إلى تـاريخ فــقــه تواصـلت فــيــه

النصوص فيما بينها دون العودة إلى القراءة المقاصدية للشريعة.
كان للوالية على المرأة ما يبررها في زمانها وفي البـيئة العربية التي عكسها
التـراث الفقـهي، واليوم بعـد أن أصـبحت أصـوات النساء ترتـفع منادية برفع الوالية
عن المــرأة لم يعــد مـا يبــررها عندمــا يتـعلـق األمـر بالمــرأة الرشــيـدة، بل حــتى في

األزمنة الماضية تساهل في أمرها المذهب الحنفي.
 هنـاك من يـبـــرر الـيــــوم المــــوقف الـفـــقــــهـي من الواليـة بالـلجــــوء إلى الـواقع
االجــتــمــاعـي الذي ال يقــبل فــيـــه زواج الفــتــاة بدون إذن األب أو الوالـي وبضــرورة
حـضـوره. والواقع أن مكـانة األب في زواج الفـتـاة ضـرورة اجـتـمـاعــيـة وال تقـتـضي

بالضرورة ترجمتها إلى والية في نص قانوني. وذلك لعدة اعتبارات، منها : 
٭ إن الزواج هو لـحظة تعــارف وتـبــادل وتواصل وتـبــاه بين األســرتـين. وكل
طرف في الزواج، الزوج والزوجـة، في حاجة إلى وجـود عائلتـه و أهله بجانبـه. ففي
لحظة عقد الزواج يتجلى التبادل االجتـماعي في كل مظاهره. حيث تتوطد العالقات
بين األسـرتين، وتختـبر األوضاع االجـتمـاعيـة بينهمـا عبـر إظهار كل رمـوز السمـعة
والجاه كـلما توافرت، وإشـهار كل أسـرة بما يبـرزها في عزها. ومن وظائف مـرحلة
التـحــضـيـر لعـقــد الزواج والحـفل توطيــد العـالقـات االجـتــمـاعـيـة و تـالحم كل أفـراد
األسـرة لكي تبـدو مـتـالحمـة أمـام األخـرى. وفي هذا المـوقف يسـعى كل  واحـد من
الزوج والزوجة إلى أن يبـدو معززا بعـائلته. وال يقتـصر هذا األمر على الزوجـة فقط

وإنما يشمل الفتى أيضا.
٭ إن رضـــا األبوين وحـــضـــورهمـــا في كل مـــراحـل الزواج من الخـطبـــة إلى
الحــفل ومـرورا بـعـقــد الزواج تحــتـمــه قـيـم أخـالقــيـة ديـنيـة في الـمـجــتـمـع المـغــربي
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اإلسـالمي وهو ضرورة اجـتـماعـيـة تدعم تلك القـيم. والينطبق هذا األمـر على الفتـاة
فحـسب، وإنما أيضـا على الفتى. فـالفتى عندمـا يتقدم لخـطبة فتـاة ال يتقـدم لوحده،
وإنما مـعززا بعـائلته وفي غـالب األحيـان تتقـدم أمه لخطبـتهـا وعقد االتـصال األولي
مع عــائلتــهــا. وإن هو أخل بهــذا األمــر، يغــضب عــائلتــه التي تـكون في وضع عــدم
الرضا علـى طريقة زواجه، وقـد يستـصغر أو يحـتقـر أيضا من طرف أصـهاره، ألنه
تقدم للخطبة لوحـده. ونستنتج من هذا األمر أن موافقة أفـراد عائلة الزوج والزوجة
على الزواج ورضاهم وحضـورهم أثناء عقد الزواج أمر تفـرضه ضرورة اجتمـاعية.
وبالتالي فإننا مـن الناحية االجتمـاعية أمام والية اجتـماعية موسعـة لألبوين وللعائلة
على كل من الـزوج والزوجـة في لحظة أسـاسـيـة من مـراحل الـحـيـاة، ألنهـا مناسـبـة

لتوطيد واستمرارية الروابط وااللتحام األسري.

٭ يجب أن نمـيـز إذن بين القيـمـة الدينيـة و األخالقـيـة التي تنطبق على الفـتى
والفتاة وبين ترجـمة هذا األمر إلى قانون ينطبق على الفـتاة فقط لمجرد أن الفـقهاء
أقــروا الـوالية على الـمــرأة في الزواج، تـلك الوالية الـتي تضع تمـــيــيـــزا بين الفـــتــاة

والفتى لتعكس عدم رشدها ونضجها والحاجة إلى الوالية عليها.

٭ باإلضـافـة إلى ذلك، اليتم زواج الفـتـاة بدون التـعـبـيـر عن إرادتهـا في ذلك،
وهذا مبدأ يقره الفـقه والمدونة. كما أنه ال يمكن أن نتجاهل كـون الشباب اليوم في
الواقع االجتماعي أصـبح يمر من فترة التعارف والتعـبير عن إرادته في الزواج قبل
اإلقـبــال على الخطبــة ثم العـقــد. وإن إرادة الطرفـيـن ورضـاهمـا اليـتـمـان بواليـة مـا
وإنمـا مصـدرهمـا المـعنيان باألمـر. فـما هي إذن داللة الـتشـبث بالوالية على المـرأة

الرشيدة في إبرام العقد، إن لم يكن تكريسا لعدم رشدها القانوني ؟

لقـد أصبـحت المـصلحـة العليا اليـوم تقـتضي رفـع الوالية عن المرأة. فـفـقهـاء
اإلسـالم أنفـسـهم أعطوا مكانة للمـصلحـة ونصـحـوا باعـتـبـارها في التـشـريع. فكمـا
ذهب إلى ذلـك عــمــر الـجــيــدي إذ يـقــول : «اليخـــتلف المـــسلمـــون في أن الشــريـعــة
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اإلسـالميـة جاءت لرعـاية مصـالح الناس ورفع المـشقـة عنهم، كـما اليخـتلفون أيضـا
في أن استنباط األحكام الشـرعية، يستند إلى البحث عن الحكمـة أو المناسبة التي
رعاها الشارع، وهذه الحكمة هي التي يعبر عنها الفقهاء بالمصلحة، ويراد بها كل
مصـلحة غيـر مقـيدة بنص مـن الشارع يدعـو إلى اعتـبارها، أو عـدم اعتبـارها، وفي
اعـتـبـارها مـع هذا جلب نفع أو رفع ضـرر، بمــعنى تشـريع الحكـم في واقـعـة النص
فيها وال إجماع، ولقد قرر الفقهاء أن كل حكم شرعي وراءه مصلحة، سواء أدركها
العقل أو خـفيت عنه، أي أن المصلحـة التي ورد حكم من الشارع بتحـقيقهـا تسمى
مصلـحة ملغيـة، وإن هو لم يعتـبرها وال ألغـاها سمـيت مصلحـة مرسلة، أي لم تقـيد
بقيـد، وهي التي يقصدها الـفقهاء عنـد اإلطالق، وقد وصفـها بعضـهم بأنها لون من
ألوان القـيــاس على النصـوص». «ثـم إن الفـقـهـاء اخــتلفـوا في اعــتـبـارها وإلغــائهـا،
فـبعـضـهم غالـى في اعتـبـارها حتى قـدمـهـا على النصوص الـقطعيـة، بينمـا رفـضهـا

البعض اآلخر رفضا مطلقا، ويقف المالكية منها موقفا وسطا ...»(16).

إن المـالكية ليـست بمـؤسسـة متـحجـرة، و إنما هي مـذهب سن منهـجا يتـسم
بالوسطيــة واالعـتـدال، يتــجلى في القـول بالـمـصـالح المــرسلة وسـد الذرائع، ليــتـرك
البـاب مفتـوحا في إطـار الحدود التي رسـمتـها الشـريعة اإلسـالمية، لـالجتهـاد وحل
قـــضــايـا المـــسلمـــين، تـبــعـــا لقــولـه تــعـــالى ˚يريـد الله بكـم اليــســـر وال يريد بـكم
العسر˝(17) فهي من المصالح الحاجية، وهي من نوع «ما احتاج إليه الناس لرفع

المشقة ودفع الحرج عنهم»(18).

أال يمكن اعتبار رفع الوالية عن المرأة الرشيدة من المصالح المرسلة اليوم؟
 ويدخل رفع الـوالية على الرشــيـدة في باب رفع الـحـرج، ذلك الحــرج الذي تتـســبب
فيه الصورة الدونية للـمرأة التي تعكسها الوالية عليها كيفـما كان سنها أو رشدها.
والمـادة 24 من مـدونة األسـرة تجــعل الوالية حـقـا للمـرأة الرشـيــدة تمـارسـه حـسب
اختـيارها ومـصلحتـها. وتضيـف المادة 25 أن «للرشيـدة أن تعقد زواجـها بنفسـها،
أو تفوض ذلك ألبيها أو ألحـد أقاربها». تضمن المدونة إذن للمرأة حقـا مبدئيا وهو
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أن تعـقد زواجهـا بنفسـها، وتتـرك لها اإلمكـانية للتـفويض ألبيـها وألحـد األقارب إذا
ارتضت ذلـك. وبهـذا يـرفع القــانون الحــالي الحــجـر المــعنوي عـن المـرأة الـرشـيــدة

والذي الزم أحكام الزواج منذ قرون.

دددد    ----    ممممببببددددأأأأ    ححححققققووووقققق    ااااللللططططففففلللل    ووووتتتتووووسسسسييييعععع    دددداااائئئئررررةةةة    ااااللللممممووووااااططططننننةةةة

يعكس قــانون األسـرة مــبـدأ الـمـواطنة عنـدمـا يســتـحــضـر كل أفــراد األسـرة
ومــجـمل الفــئـات الـتي تكون المــجـتــمع. وفي هذا الســيـاق، لـم تكن مـدونة األحــوال
الشخـصيـة القديمـة تعطي مكانة للطفل ولحـقوقـه كما جـاء به القانون الحـالي، الذي
أدرج في ثناياه كـل المـقـتـضــيـات التي نصت عـليـهـا المــواثيق الدوليـة حــول حـقـوق
الطفـل والتي صـــادق عليــهـــا المـــغــرب؛  بحـــيث تم التـنصــيص بـشكل صـــريح  في
المادة 54 من القـانون على حقـوق الطفل، مع إدراج مـا ورد في تلك المواثيق حـول
حـقـوق الطفل في مـشـروع المـدونة كـحـمـاية حـيـاة وصـحـة األطفـال منذ الحـمل إلى
انتـهـاء مـرحلة الطـفـولة أو إلى إتمـام دراسـتـهم عند االقـتـضـاء، والعـمـل على تثـبـيت
هويتـهم والـحـفـاظ عليـهـا خـاصــة بالنسـبـة لإلسم والجـنسـيـة والتـسـجـيـل في الحـالة
المـدنيـة، التوجـيـه الديني والتـربيـة على السلوك القـويم وقـيم النبل، واجـتناب العنف
المـفضي إلى اإلضـرار الجسـدي والمعنوي، الحـرص على الوقاية من كـل استـغالل
يضر بمـصالح الطفل، التعليم و التكوين وتأهـيلهم للحياة العملـية وللعضوية النافـعة
في المجتـمع. و«عندما يفترق الزوجان، تتـوزع هذه الواجبات بينهمـا بحسب ما هو
مبين في أحكام الحضـانة». وعند وفاة أحد الزوجين أوكليهمـا تنتقل هذه الواجبات
إلى الحـاضن والنـائب الشـرعي بحـسب مـسـؤوليـة كل واحـد منهـمـا. ويـتـمـتع الطفل
المـصاب بإعـاقة، إضـافة إلى الحـقوق المـذكـورة أعاله، بالحق في الرعـاية الخاصـة
بحـالتـه، وال سـيمـا التـعليم والتـأهيل الـمناسـبان إلعـاقـتـه قـصد تـسهـيل إدمـاجـه في
المجتمع. وتعتبر الدولة مسؤولة عن اتخاد التدابير الالزمة لحماية األطفال وضمان
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حقـوقهم ورعـايتـها طبـقا للقـانون. وتسهـر النيابة العـامة على مـراقبـة تنفيـذ األحكام
سـالـفـة الذكــر. وبهـذا أعـطى القـانـون للطفل مكانـة داخل األسـرة مــحـاطة بـحـقــوقـه

وواجبات األبوين تجاهه.

كـما أن مـدونة األسـرة، بإشـارتهـا إلى اليـهود واسـتـعـمالهم لـلقانون الـعبـري،
وإلى اإلعاقـة في حالة الطفل المعاق وإلى الجـالية المغربيـة المقيمـة في الخارج في
المادة 14 و 15 في الزواج والمادة في حالة الطالق، باإلضـافة إلى التنصيص على
حقوق الطفل وعلى واجـبات األبوين تجاهه أعادت االعتبـار لكل هذه الفئات التي لم
تذكر في المدونة القديمـة، وبالتالي أصبح القانون الحالي يستحضـر مبدأ المواطنة

الذي يشمل كل المواطنين.

ههههــــ    ----    ااااإلإلإلإلققققرررراااارررر    ببببممممببببددددإإإإ    ااااللللععععددددلللل    ووووررررففففعععع    ااااللللظظظظللللمممم    ووووااااللللضضضضرررررررر

يتـجلى هذا المـبـدأ في كل المـواد التي تتـعلق بانحـالل مـيـثاق الـزوجيـة. ولقـد
خــصـصت الـمـدونة لهــذا الكتــاب 72 مــادة من 400 مـادة، وجــعل الطالق والتـطليق
يتـمـان تحت مـراقـبـة القـضـاء مع توحـيـد مـسـطرة انحـالل مـيـثـاق الزوجـيـة بالنسـبـة
للزوجـة والزوج. ويقيـد المـشروع حق الرجل فـي الطالق بضوابط لتـفـادي التعـسف
في مــمــارسـتــه. ومن المــعلوم أن االنفــراد بالطـالق واعـتــبــار إيقــاعـه بالـنطق يفــتح
المجال للتـعسف خصوصا وأن قرار ميـثاق الزوجين يتم دائما في فترة يـكون فيها
الزوجــان في حـالـة توتر الحــيـاة الزوجــيـة. فــجــعل مـسطـرة الطالق تحت المــراقـبــة
القـضائـية، و إحـاطتـها بـمقـتـضيـات تضـمن حـقوق المـرأة المطلقـة و األوالد يسـعى

إلى رفع الظلم والحد من التعسف.

ومن المالحظ أن كل المجتمعات والحضارات تحيط الطالق بعدد من القيود.
بل وهناك من المذاهب الدينيـة، كالمذهب الكاتوليكي، التي تمنع الطالق لتـجعل من
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الزواج أمــرا مــقــدســا. واإلســالم، عـلى الرغم من إبـاحــة الطالق، جــعله مـن أبغض
الحالل عند الله، ليجعله منفذا وحال عندما تدخل الـحياة الزوجية في دوامة الشقاق
و تسـتحـيل المـسـاكنة. فـالطالق هو معـضلة اجـتـماعـيـة تؤدي إلى تفكك األسـر وفي
كـــثــيـــر من الحـــالت إلى تشـــرد األطفــال. وبـمــا أن للـطالق هذه االنعـكاســات الـتي
اليتحكم فـيهـا الزوج وال الزوجة، فهـو أمر يستـوجب إخراج حل مـيثاق الزوجـية من
مــمـارســة التـعــسف من أحــد األطراف المنـازعـة ؛ ولقــد أدرك المــشـرع هذا األمــر

ليضع المسؤولية الكبرى على القضاء.

كـمـا أن المـشـرع اسـتـحـضر ضـرورة تحـديد لـحظة الطالق؛ باعـتـبـار أنه من
العبث أن نعتبر مـجرد التلفظ بالطالق من طرف الزوج هو بداية للطالق.. فإذا طلق
أمام القـاضي، فهـو يصرح بإرادته أمـام ذلك القاضي ويتكلف هذا األخـير بضـمان
حـقـوق المـرأة و األطفـال ويحرص عـلى تنفـيـذ تبعـات الطالق. وال يـعتـبـر هذا األمـر

مساسا بإرادة الزوج المطلق.

ولقـد كـانـت أحكام مـدونة األحـوال الشــخـصـيـة تضع الطـالق بيـد الزوج دون
المـرور أمام القـاضي، العتـقاد أن الزوج مـتمكن من إرادته وأن المـرأة تغلب عليـها
العـاطفة واالندفـاع. والواقع أن هذا االعـتـقاد يبـدده الواقع االجـتمـاعي للمـرأة التي
تكون أكـثـر حـرصـا على الحـيـاة الزوجيـة ال لطبـيـعـة مـا تخـصـهـا، وإنما العـتـبـارات
اجـتمـاعـيـة. فنظرة المـجتـمع السلـبيـة للمـرأة المطلقـة، تجـعلهـا ال ترغب في الطالق،
وتحـاول كل ما في وسـعهـا لكي ال تصل إلى الفـرقة. فـالزواج هو حـماية اجـتمـاعيـة
للمـرأة، والمرأة غـير المـتـزوجة، أو مـا يسمى «بالعـانس»، أو المـرأة المطلقة تعـاني
من احتقار المجتمع لها ومن ضغوط اجتماعية تراقب حركاتها، في حين أن الرجل
غـيــر المــتـزوج أو المطلـق ال يواجـه نفـس الضـغــوط االجـتــمـاعـيــة. ويتــرتب عن هذا
الوضع أن الزوجة، على الرغم من عاطفتها فهي ال تلجأ إلى فراق زوجها إال عندما
تكون مــضطـرة أو عندمــا تســتـحــيل الـحـيــاة الزوجــيــة، ألنهــا هي أول من يتــضــرر
اجتـماعـيا من الـطالق. إن اعتـبار الرجل مـالك لمقـدراته الفكرية والعـاطفيـة أمر فـيه
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نقـاش. فـكم من زوج انحـرف عن الصــواب و أخـرج زوجـتــه وأطفـاله من البــيت في
الليل دون أن يتـحكم في اندفـاعه وغـضبـه. وهناك حاالت التسـمح بالتـعمـيم والحكم
على األزواج الرجـال بأنـهم أكـثـر تعـقـال وانضـبـاطا من النسـاء حكـم قـابل للنقـاش.
كمـا أن ظاهرة العنف الزوجي غالبـا ما تصدر عن الرجـال أكثـر مما قـد تصدر عن
النساء. والـعنف هو قمة الغـضب وعدم ضـبط األعصاب والـتوتر النفسي. ونسـتنتج
من هذا األمــر أن الرأي القـائل بكـون الرجل بيـده الطالق ألنـه أكـثـر رباطة لـلجـأش
من المرأة، ال يستند دائمـا إلى أساس واقعي. فوضع الطالق بيد القضـاء كما جاء
في مـدونة األسـرة وحده الكفـيل بجـعله خـارج قـبضـة النزوات سـواء كـان مصـدرها

امرأة أو رجل.

إن التعـبير عن إرادة الطـالق أمام القاضي تفـتح المجال للصـلح. ولقد نصت
المــدونة األســـرة على مــسطرة الـصلح وجــعلـتــهــا في كل أحكـام الطالق والتطـليق.
فــالقــاضي يقــوم بمــحـاولة الـصلح لكي يـفـسح الـمـجــال لتــراجع الطرف الـذي طلب
انحـالل ميـثاق الزوجـين. فغـالبا مـا تدخل لحظة الشـقاق كل من الزوج والزوجـة في
دوامـة المــزايدة التي تعــمل على تصـعــيـد النزاع والتــوتر. ومن المـعلـوم أن انحـالل
الحـياة الزوجـيـة هي من أصـعب القرارات التـي تواجه األزواج نسـاءً و رجـاال. كمـا
أن تلك المـزايدة تجـعـلهـمـا في حـالة نفـسـيـة يفـقـدان مـعـهـا صـوابهـمـا، باعـتـبـار أن
الغـضب غـالبا مـا يسـيطر على كل منهـمـا، ممـا يقـتـضي وجود وسـيط بينهـمـا يلعب
دور الحكم.  ويـمكن في هذه الحــالة أن يلعب القــاضي ذلك الدور وإقـحــامـهـمــا في
منطق محاولة الصلح، عـوض منطق النزاع. فغالبا عندمـا يدخل الزوجان في دوامة
الصــراع والنزاع، يكونـان في حـاجــة إلى تدخـل عنصـر خــارجي بعــيــد عن العــائلة

لتخفيف من حدة الصراع ومساعدتها للعودة إلى الصواب.

وغالبا ما تمـتنع المرأة عن طلب التطليق إال في الحاالت التي تستحـيل معها
الحـيــاة الزوجـيــة ويلحـقـهــا ضـرر من الزوج، بحــيث تبـين الـدراسـة التي قـامـت بهـا
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وزارة العـدل أن التطليق يمثل فـقط 1,1 ٪ من مـجمـوع أنواع الطالق التي تمت في
1999. ونظرا العـتبـارات اجتـمـاعيـة ال يكون من مصـلحة المـرأة أن تكون في وضع
المطلـقـة، ذلك الوضع الذي يـجـعلهــا في مـوقف الضــعف من الناحــيـة االجـتــمـاعــيـة
واالقـتـصــادية والنفـسـيــة. وعلى الرغم من مـعــاناة بعض النسـاء مـن األضـرار التي
يلحـقهـا بهن األزواج، فـإنهن يلجـأن إلى الصبـر الجـتناب التطليق. ومن المـعلوم أن
ثقـافة الصـبـر خالل الحـيـاة الزوجيـة، هي أكـثر انتـشـارا بين النسـاء على الرغم من
تعـرضـهن لألضـرار. وال يتـم اللجـوء إلى طلب التطليـق من طرف الزوجـة إال بعـدمـا
تستنفـذ كل اإلمكانيات إلنقـاذ الحياة الزوجـية، ويستـمر مع ذلك الشـقاق. ولكي يتم
رفع الحيف الذي كـان يلحق الزوجات بفعل تعقـيد مسطرة التطليق للضـرر وإثباته،
جـاءت مـواد التطليق لتـوسـيع حـاالت و أسـبـاب التطلـيق لكي يتـجـاوز الحـاالت التي
كــانت تنص عـليــهـا الـمـدونـة القــديمــة لتــصـبـح كل األنواع : التطـليق لضــرر، لعــدم
اإلنفــاق، للغــيــبــة، للعــيب، لإليالء، والهــجــر، وحــاالت اإلخــالل بأحــد شـروط العــقــد
والتطليـق للشـقـاق والطالق الـخلعي والطالق االتفـاقـي، تمـر أمـام القـضــاء وتخـضع
لمــسطرة الصـلح في جل الحــاالت ولنفـس آجـال الـبث، أي سـتــة أشــهــر، للحــد من
الضـرر الذي كـان يلحـق الزوجـات بفـعل طول المـدد التي تظـل فـيـهـا بعض قـضـايا

التطليق أمام المحاكم(19).

كل هذه المـبــادئ التي ذكـرت فـيـمـا سـبق تـبـرز الفلسـفـة الجـديـدة التي تقـوم
عليـها مدونة ألسـرة والتي تكسـر الهرميـة التي الزمت المـدونة القديمـة، وتفتح آفـاقا

جديدة.

3    ----    ااااللللققققااااننننوووونننن    ووووآآآآففففااااققققهههه    ااااللللففففككككررررييييةةةة    ووووااااللللححححضضضضااااررررييييةةةة    ووووااااللللععععممممللللييييةةةة

 لقد فـتح تعديل مـدونة األحوال الشخـصيـة آفاقا مـتعددة، تطرح عليـنا أسئلة
جديدة، أهمها تلك التي تتعلق بما هو فكري وحضاري و عملي.
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أأأأ....    ااااألألألألففففقققق    ااااللللففففككككرررريييي

عندمــا يتم إصــالح القــانون القــديم لمــدونة األحــوال الشــخـصــيــة، وهو نص
تراكمت فـوقه نصـوص متـعددة، واستـوطنت فيـه عقليـات مجتـمعـات تاريخيـة مضت
وقيم العـشائرية وذاكرة تراثية ذات مـضامين اجتـماعية تنتـمي إلى عصور مـاضية،
فهو يفتح األفق لتـحول النص وتحريره مما علق به من تحجـر وتفكيك تناصه وجعل
تحـول المــجـتـمع يتـحكم فـي النصـوص الفـرعـيـة ال الـنصـوص الفـرعـيـة  تـتـحكم في
تحـول المجـتمع. فـالتـحوالت المـجتـمـعيـة والتي تتم فوق األرضـيـة التاريخـية تفـرض
تغـيـيـر القـوانين. ولقـد اسـتـوعبـت المـجتـمـعـات اإلسـالمـيـة اليـوم هذا المـعطى بدون
مـقاومـة، إال أنهـا تتردد عنـدما يتـعلق األمـر بالمرأة واألسـرة. والسـؤال الذي يطرح
من هذه الزوايا على المـجـتمـعـات اإلسالمـيـة كيف يـمكن أن تتعـامل مع الجـديد في
قــضـايا األســرة بدون أن تخل بمــبـادئ الـقـيم والمــقــاصـد اإلســالمـيــة ؟ ولقـد كــان
الجواب عن هذا السـؤال في الماضي من اختـصاص الفقـهاء، وتعاملوا مـعه كنازلة
تطرح عليــهم وتجـبـرهم على إيـجـاد الجـواب. فـهل سنكـتـفي اليـوم بالتــعـامل مع كل
جــديد كـمــجــرد نازلة فــقـهــيــة ؟ وهل للفــقـيــه أجــوبة عن كل األســئلة التي يـطرحـهــا
المـجـتـمع اإلسالمـي ؟ وهل يكفي أن نردد بأن «اإلسـالم صـالح لكل زمـان ومكان»،
لكي تجـد المجـتمـعات اإلسـالمـية حـال لكل معـضالتهـا وأجـوبة لكل التسـاؤالت التي

تواجهها؟

إن مشروع المـدونة والمنهج المتبع فيـها لصياغتـها فتح آفاقـا جديدة إليجاد
نهج لـلتـعــامل مع الـجـديد؛  ومــا ذلك المـنهج ســوى المنهج الـتـاريخـي الذي يعــتـبــر
تاريخــيـة اإلنتـاج أو التــراث الفـقـهي، وتـاريخـيـة المــسلمـين ومــمـارسـتـهـم لإلسـالم.
فـالقوانين لـيست أبدية فـهي تتـغيـر بتـغيـر األزمنة وتغـيـر أحوال المـسلمـين. كمـا أن
مشروع مـدونة األسرة فتح أفقـا للتفكير وتطوير مـبدإ االجتهاد وتحـريره من كل ما
علق به من اخـتـزال فكري عبـر قـرون. واحتـاج التـعـديل إلى االنكبـاب على موضـوع
األسرة من كل الجوانب؛ فـهي موضوع قانوني، واقتصادي، واجـتماعي، وتاريخي،
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ونفـسي، وطبي، وفـقـهي، اقـتـضى تضافـر جـهـود فكرية واالخـتـصـاصات الـمتـعـددة
كــاجـــتــهــادات قـطاعــيـــة لإللمــام بـه وجــعلـه يعكس الـواقع ويعــمـل على تطـوره، لكي

يستجيب لمنطق حركة التاريخ.

بببب....    ااااألألألألففففقققق    ااااللللححححضضضضاااارررريييي

يمس ما جاء به قانون مدونة األسرة مـن إصالحات جوهر العالقة بين الزوج
والزوجة والعالقة مع األطفال في إطار من الحقوق والواجبات، وسيؤثر على المدى
البــعـيـد فـي ترسـيخ قــيم العــدل والمـســاواة والديمـقــراطيـة في الـمـجــتـمع. فــإذا مـا
انعكست القيم التي يحملـها القانون في الممارسة، فـإن ذلك االنعكاس سيؤدي إلى
ترســيخ تلك القــيم في األسـرة والـعـالقـات األســرية والمــجـتــمع. وال يمكن للـفـرد أن
يكون متشبعا بقيم المحافظة على كرامة المرأة وبالقيم الديمقراطية وهو يعيش في
أسرة سـلطوية تداس فيـها كـرامة المـرأة. إن قيم العـدل والمسـاواة والتشـاور تلقن
أوال في األسرة. و إذا كانت األسرة مـتوازنة، يسودها احترام كل فرد فـيها لآلخر،
سـواء كان زوجـا أو زوجـة أو طفال أو طفلة، فـإنهـا تعـمل على تنشـئة األطفـال  على
تلك القـيم؛ وتوطد األسس التي ينـبني عليـها كل النـظام الديمقـراطي. فـبلورة مـدونة
األسـرة تدخـل ضـمن التـرســانة القـانونيــة التي بدأ المـغــرب في بلورتهـا في ســيـاق
تحديث المـجتـمع وتحصين المـؤسسـات في سياق مـشروع بناء مجـتمع ديمـقراطي

حداثي، مع إعادة تنظيم المجال الديني.

جججج....    ااااألألألألففففقققق    ااااللللععععمممملللليييي

لإلصـالح الجــديد في قـانون األســرة تأثيـر إيجـابـي على األسـرة والمـجــتـمع.
يبدأ التأثير اإليجابـي في المدى القريب بمجرد أن أصبح قانونا يطبق. فمـقتضيات
الزواج والطالق والنفـقة وغـيرها تمس الناس مـباشـرة في مشـاكل معـيشة. وعنـدما
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تطبق اإلصـالحات تطبيـقا مـالئما وناجـعا، فإنـها تحدث تأثيـرا إيجابيـا على الناس؛
وهذا األمــر يعطي للـناس، في المــدى المـتــوسط والبــعــيـد، الثــقــة في القــانون وفي

القضاء.

فتـعديل القانون في تجـاه إقرار مبدإ اإلنصـاف، هو اللبنة األساسيـة إلحداث
اإلصالحـات الكبرى لتقنيـن العالقات األسـرية بين أعضاء األسـرة وضمان الحـقوق
والواجـــبـــات ورفع الحـــيف. إال أن القـــانون يكـون دائمــا مـــهـــدد بالخـــرق في حـــقل
التطبــيق، بحـيث قـد تفــرغـه المـمـارســة السـيـئـة من مــضـامـينه. ولذلك وجـب تحـديد
المواطن التي تهدد التطبيق الجيد للقانون، و إيجـاد الوسائل والمقتضيات للحيلولة
دون ذلك. والهـيئـة التي ألقـيت عليـها مـسـؤولية كـبيـرة للتطبـيق وإنجـاح اإلصالحـات
هي الهيـئة القضائيـة؛ مما يقتـضي تأهيل القضاء بالتكوين وإعـادة التكوين، وإعادة
النظر في الـبنيـات التـحــتـيـة القـضـائيــة، وضـبط مـسـاطر الـتطبـيق من أجل تـحـقـيق

فعالية وإيجابيات القانون.

وعلى الرغم من توفر الضمانات الداخلية الضرورية لتطبيق جيد للقانون، من
حيث إيجابيـة مادته القانونية ومـساطره وممارسـته، فإن حصانة تلك الـضمانات لن
تتـم بالكامـل دون دعم مـــواكب من طـرف التـــربيـــة والتـكوين واإلعـــالم ومـــســـاهمـــة

المجتمع المدني، الذي يساهم في إنتاج المواطن الحريص على احترام القانون.
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تنطلق الحـقوق السـياسـية فـي اإلسالم من مـبدأ أسـاسي هو تحرير اإلنسـان
وتكريمــه، فـمن أهم جــوانب الرسـالـة الخـالدة للشــريعـة اإلســالمـيـة الـتكفل بحـمــاية
الحـقــوق ألصـحـابهـا، وتقــرير الحق بصـورة واضــحـة، بحـيث ال يكون وجــوده مـحل
جـدل أو شك يذهب باسـتقـراره، ثم حـمـايته واحـتـرامـه من الناس أجـمعـين، وتقـرير

الجزاء المالئم لمن يعتدي عليه أو ينتقص منه.

والحق في الفـقـه اإلسالمي ذو مـعنى شـامل، يدخل فـيـه معنى الحـرية فـتكون
الحـريات العـامـة نوعـا من الحـقـوق، فـإذا مـا ورد في الشـريعـة اإلسـالمـيـة أو الفـقـه
اإلسالمي كلمـة الحق، فقد تعني حقا مـاليا، أو حقا لله، أو حـقا شخصـيا، أو حرية

من الحريات، بحسب ما يدل عليه معناها في كل مقام.

ويالحظ أن دائرة حــقـوق الله تعــالى في الفـقـه اإلســالمي واسـعـة تتــالقى مع
دائرة القانون العام، بينما يدخل حق العبد في دائرة القانون الخاص.
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وتقرير الـحقوق والواجـبات في اإلسـالم مصدره الله عـز وجل الذي هو الحق
المبين وتشريعه هو العدل المطلق الذي ال يُحابى وال يُتحامل.

واإليمـان بـالله خـيـر ضــمـان لحـقــوق اإلنسـان من حــيث تقـريرها، ومـن حـيث
إنفاذها، وتدعيمها، والنضال من أجلها.

لقد خلق الـله اإلنسان واستـخلفه من األرض، ينفـذ أحكامه، ويطبق شـرائعه،
وكلفـه بالسعي فـيها وعـمارتهـا، منحه العـقل الذي يدرك به بعض أسراره فـي كونه،

إذا أطال النظر، وأمعن التفكير، وسخَّر له كثيرا من مخلوقاته.
ويتـضح من خــالل اسـتـقـراء األحكام الشــرعـيـة في المـجـاالت الـمـتـعـددة، أن
تكاليف الشـريعة ترجع إلى حـفظ مقـاصدها في تنظيم الـخلق، وهذه المقـاصد كـما

فصلها اإلمام الشاطبي ال تعدو ثالثة أقسام : ضرورية، وحاجية، وتحسينية.
وفي دائـرة هذه المـــقـــاصــد تـروج حــقـــوق اإلنســـان وقـــد الح لواؤها وبـزغت

معالمها.
ويقــصــد بحــقـوق اإلنـسـان فـي اإلسـالم بـبـســاطة أن اإلنـسـان لمــجــرد كــونه
إنسـانا أي بشرا بصـرف النظر عن جنسـيتـه أو ديانتـه أو أصله العرقي أو القـومي
أو وضـعـه االجـتـمـاعي أو االقـتـصـادي يملك حـقـوقـا طبـيـعـيـة به حـتى قـبل أن يكون

عضوا في مجتمع معين.
وبالرغم مـمـا تضـمنه اإلعـالن العـالمي لحـقـوق اإلنسان، واالتـفاقـيـات الدوليـة
الالحــقـة لـه، فـإن دين اإلســالم كــان األسـبـق في إعـالن تـلك الحــقـوق بمــفــاهيــمـهــا
الكاملة، وضـمـاناتهـا الشـاملة في أحـسن صـورة وأتم بيـان، وكـان األسـبق في ربط
الحـقـوق والحـريات العـاملة بوظيـفـتـهـا االجـتمـاعـيـة، إذ أناط بهـذه الحـريات تحـقـيق
المصلـحة العامـة وابتغـاء وجه الباري سـبحـانه ومهمـا سمـا العقل البـشري في هذا
المـجال، فـهو عـاجز وقـاصر عـما أرشـد إليه القـرآن من أصول ومـبادئ خـالدة على

مر الزمان.
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إن مــجيء اإلســالم في حــد ذاته يعــتــبــر ثورة شــامـلة على جــمــيع األوضــاع
الفاسـدة المزرية التي بلغـتها اإلنسـانية في عهـود مظلمة سابقـة، حيث أهدرت فيـها
حـقـوق الفرد وامـتـهنت كـرامـتـه، وكان اإلسـالم حـامـيـا شخـصـيـة اإلنسـان بشـقيـهـا
المـادي والروحي ضـمـانا لعدم الـتفكك االجـتـمـاعي، واالنحـالل الخلقي، مـوازنا بين
مـصـلحـة الفــرد في صـيــانة حــقـوقـه األســاسـيــة، ومـصلـحـة الجــمـاعــة في التـجــريم
والعقـاب، فالدعوة اإلسالمـية دعوة عالمـية موجهـة للناس كافة، وتقـوم على الكرامة،
والحرية، والعدل، والسيادة، والمساواة، وفي إطار من هذه الشمولية، كفل اإلسالم
لإلنســان الحق في الحــيــاة، والكرامـة والـعـدل، والمــسـاواة، وحـق العـمل، واألمــان،
وحق الهجرة، كما كفل لإلنسان حرية التعبير عن إرادته ليعيش مكرما شريفا، كما
أقر له حـرية الخيار في االجـتماع مع اآلخرين واالفـتراق عنهم في حدود المـصلحة
المـشــتـركـة التي تقــررها األغلبـيــة، واإلرادة االخـتـيـارية هـي المـبـرر لوجــود الكيـان

السياسي.

ككككررررااااممممةةةة    ااااإلإلإلإلننننسسسساااانننن    ووووااااضضضضححححةةةة    ممممنننن    ممممننننظظظظوووورررر    ااااإلإلإلإلسسسسالالالالمممم    ووووففففيييي    ببببيييياااانننن    ااااللللققققررررآآآآنننن

إن أول سورة نـزلت من سور القـرآن الكريم، كانت تحـمل من معـاني التكريم
اإلنسـاني، واالهتمـام بشـأنه، وتلمح إلى آثار تكريم اللـه سبـحـانه لهذا اإلنسـان، إذ
بمــحـض الكرم وُجــد، وبـخــالص الجــود والـعطاء اهتــدى ورشـــد، كــمــا تشـــيــر هذه
السـورة التي بدأت بهـا الرسـالة المحـمـدية إلى سـبق العناية اإللهـية بـهذا اإلنسـان،

على سائر المخلوقات فجعله مهذبا له قابلية للعلم والفهم.

˚اقرأ باسم ربك الـذي خلق، خلق اإلنسان من علق، إقـرأ وربك األكرم الذي
علم بالقلم، علم اإلنسان ما لم يعلم˝(1).

لقـد انطلقت الـحـقـوق المـدنيـة والسـيـاسـيـة في اإلسـالم من المـبـدأ اإلسـالمي
األساسي المتـمثل في تكريم اإلنسان وتحـريره. وقد صرح الخالق العظيم سـبحانه
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بهــذا التكريم، فــقـال تعــالى : ˚ولقــد كـرمنـا بني آدم وحـملـناهم في البــر والبـحــر،
ورزقناهم من الطيبات وفضّلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيال˝(2).

وهذه اآلية مـن ســورة اإلســراء المكيــة، والـقــرآن المكي يـتــعلق في أغـلبــيــتــه
بتقـرير العقيدة اإلسـالمية في النفوس، ودفـاع عن الرسالة المحمـدية، وعناية بأمور

البعث واآلخرة، وله تعلق آخر، وهو المبادئ األخالقية واإلنسانية واالجتماعية.

ومن اآليات القــرآنيـة الدالة في نفـس المـعنى على تـكريم الله تعـالـى لإلنسـان
وما أكثرها قوله تعالى :

1) ˚هو الذي خلق لكم ما في األرض جميعا˝(3).

2) ˚الله الذي خلق السموات واألرض، وأنزل من السماء ماء فأخرج به من
الثـمرات رزقا لـكم، وسخّـر لكم الفلك لتجـري في البحـر بأمره، وسـخّر لكم األنـهار،
وسـخّـر لكـم الشـمس والقـمــر دائبـين، وسـخّـر لكـم الليل والنهـار، وآتاكـم من كل مـا

سألتموه وإن تعدّوا نعمة الله ال تحصوها، إن اإلنسان لظلوم كفار˝(4).

لقد كـرّم الله اإلنسان باالستـعدادات التي أودعهـا فطرته، والتي استـأهل بها
الخـالفـة في األرض، يغـيـر فـيــهـا ويبـدل، وينتج فـيـهـا وينشئ، ويركـب فـيـهـا ويحلل،
ويبلغ بهــا الكمـال المــقـدر للحـيـاة، وكــرّمـه بتـسـخــيـر القـوى الكونـيـة له في األرض،
وإمـداده بعون القـوى الكونيـة في الكواكب واألفـالك، وكرّمـه بذلك االستـقـبال الفـخم
الذي استقبله به الوجود، وبذلك الموكب الذي تسجد فيه المالئكة ويعلن فيه الخالق
جل شأنـه تكريم هذا اإلنسان، وكـرّمه بإعـالن هذا التكريم كله في كتـابه المنزّل من

المأل األعلى.

وإن أكبر تكريم لإلنسان هو تمتعه بنعمة العلم دون سائر المخلوقات.
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ااااللللننننززززععععةةةة    ااااالالالالججججتتتتممممااااععععييييةةةة    ااااللللتتتتننننظظظظييييممممــــييييةةةة    ففففيييي    ااااإلإلإلإلسسسسالالالالمممم،،،،    الالالال    تتتتووووااااززززنننن    للللممممججججتتتتممممعععع    ييييععععييييشششش    أأأأففففررررااااددددهههه    ففففيييي
ققققللللقققق    ننننففففسسسسيييي    أأأأوووو    ااااضضضضططططرررراااابببب    ررررووووححححيييي....

إن من أهم مــا يمــيــز الدين اإلســالمي تنســيــقـه بـين شـؤون الـمـادة وشــؤون
الروح، وبانـطواء تعــاليــمـه علـى مـبــادئ أســاســيـة في الـتنظيم االجــتــمــاعي بمــعناه

الشامل العميق.

والنـزعــة االجـــتــمـــاعــيـــة التنـظيــمـــيـــة في اإلســالم، تـورث الشــعـــور بالســـالم
والطمــأنينة، وتكون نـاشـئــة عن تحـديد الـعـالقــة بين الفـرد وذاتـه، وبين الفــرد وفـرد
آخر، ثم بـين الفرد وخليـة بناها أو أسهم في بنائهـا، وأخيـرا بين الفرد والدولة بـما

يضمن المعيشة المادية ويكفل العدالة االجتماعية.

وتفـسـيـر التنظيم االجـتـمـاعي على هـذه الصـورة ربمـا خصّ الفـرد بشيء من
العناية واالهـتـمـام، وذلك في نظرنا أمـر طـبـيـعي، ال ألن الفـرد أعظم من الـمـجـتـمع،
ولكن ألن المجتمع المتوازن إنما يتكون من األفراد المتوازنين ، فال توازن لمجتمع
يعــــيش أفــــراده في قـلق نـفـــسـي أو اضطراب روحـي، ولذلـك اتجــــهت إلى األفــــراد

وتكاليف األديان السماوية، وتشريعات القوانين الوضعية.

ااااللللتتتتككككااااففففلللل    ااااالالالالججججتتتتممممااااععععيييي    ضضضضمممماااانننن    للللححححممممااااييييةةةة    ححححققققووووقققق    ااااإلإلإلإلننننسسسساااانننن    ففففيييي    ااااإلإلإلإلسسسسالالالالمممم

إن مـا يضـمن بقـاء الـمـجـتـمع قـويا أن يكون فـيـه تكافل اجـتــمـاعي يقـوم على
أسس اإلسالم وتعاليمه القويمة.

والتكافل هو التسـاند والتضامن، ويكون بين المـجموعة اإلنسـانية التي تكون
مـجـتـمـعـا. وإذا قـام هذا التكـافل على أسس صـحـيـحـة ضـمنت فـيـه عـندئذ مـصلحـة
الفــــرد والجـــمـــاعـــة كــــمـــا قـــال تعــــالى : ˚إن هذه أمـــتـكم أمـــة واحـــدة وأنا ربـكم

فاعبدون˝(5).
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وكما قال رسول الله £ : «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا»(6).

ومن أسـبـاب التكـافل االجـتـمـاعي وجـود العـمل لكل إنسـان، فــالعـمل من أهم
وسـائل الكسب، قـال عليـه الصـالة والسـالم : «إن أشـرف الكسب كـسب الرجل من
يده»(7). وقد هيـأ الله األرض وسخّـرها لإلنسان ˚وسخـر لكم ما في األرض˝(8)،
وقال سـبحـانه : ˚هو الذي جـعل لكم األرض ذلوال فامـشوا في مناكـبهـا وكلوا من

رزقه وإليه النشور˝(9).

ومن تمام تكافل لمجتـمع المسلم أن يهيئ لكل فرد من أفراده مسـتوى معينا
من الحياة يضـمن له ضرورياتها بأي وسيلة مشروعـة. قال تعالى : ˚وفي أموالهم

حق للسائل والمحروم˝(10).

ومن سـمة المـجتـمع المـتكافل في اإلسـالم أن يكون وسطا متـوازنا ˚وكذلك
جعلناكم أمة وسطا˝(11)، فال غلُوَّ وال تقصـير، وال إفراط وال تفريط، وإنمـا اعتدال
وقـصـد وقوام، قـال تعـالى : ˚وابتغ فـيـمـا أتاك الله الدار اآلخـرة وال تنس نصـيـبك

من الدنيا˝(12).

ححححقققق    ااااللللتتتتششششغغغغييييلللل    ووووااااللللتتتتككككااااففففلللل    ااااالالالالججججتتتتممممااااععععيييي    ففففيييي    ااااإلإلإلإلسسسسالالالالمممم

أأأأووووالالالال :::: إن حق الـتــشـــغـــيل في اإلســـالم ضــرورة يـجب توفـــيـــرها لألفـــراد في
المـجـتـمع، حــتى ال يكونوا عـالة على هذا الـمـجـتـمع فـيـضـعف ويفكـك، فـقـد نُهي في

اإلسالم عن إعطاء السائل مادامت أمامه فرصة العمل.

ثثثثااااننننييييــــاااا : ومن التكـافل االجـتـمــاعي في اإلسـالم ضـمــان حق العـامل وإنصــافـه
ــه فـي األجـــر، وبحـــمـــايـتـــه من االســـتـــغـــالل، وبـتنظـيم العـــمـل، يقـــول بإعـطائه حـــقـِّ

الرسول£: «اعطوا األجير حقه قبل أن يجف عرقُه»(13).
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ثثثثااااللللثثثثــــاااا : إن أصل التكافـل االجـتـمـاعي فـي اإلسـالم هو الفطرة اإلنســانيـة، أي
هو الوصـف الذي وصف به اإلســالم مــبــاشـرة. يـقـول الـله تعــالى : ˚فــأقم وجــهك
للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، ال تبديل لخلق الله، ذلك الدين القَيِّم

ولكن أكثر الناس ال يعلمون˝.

ررررااااببببععععاااا : إن التكافل اإلسالمي يضـمن مصلحة الفرد والجـماعة، فللفرد كـيانُه،
ومــمــيّـــزاته، وحــريّاتـه، وحــقــوقــه، وإبـداعــاته، وكل ذلك يـوجــد ضــمن اإلطـار العــام

لمصلحة الجماعة، التي ينتسب إليها».

خخخخــــااااممممــــــــسسسســــاااا : إن التكافـل االجـتـمــاعي هو من الدين ومن شــريعـة اللـه عـز وجل،
الذي لـه الخلق واألمـــر، فـــهـــو دائم اإللزام، ال يـقــبـل النسـخ وال التـــعطيل، وهـو من
النظـام العــام في الـمــجــتــمـع اإلســالمي ألنه حـق الله عــز وجـل الذي يعلو فـــوق كل
الحـقوق الشـخـصـية الفـردية، وألنه ضـروري لتحـقـيق حكمـة خلق اإلنسـان ورسالتـه
في الحياة، فهـو واجب ديني اجتماعي، من تركه أو فرط فـيه أو حاول الحيلولة دون

القيام به فردا أو جماعة اعتبره اإلسالم آثما.

سسسسااااددددسسسســــاااا : ويسـتمـد التكافل االجـتـماعي قـوته وإلزامـه من العـقيـدة اإلسـالميـة
وتشريعـات المجتـمع أي من الرقابة الذاتية لـلشخص، والرقابة الخـارجية للشـريعة،
إن الشـريعــة اإلسـالمـيـة تعــتـمـد قـبل كـل شيء على وجـدان اإلنســان، ال على قـوات
السلطـان، إنهـا ذات مــهــمـة هـي إسـعــاد الناس وتدبيــر مــصـالـحـهم، ال مــراقــبـتــهم
والتـدخل في شـؤونهـم الخـاصـة، والعـقـوبات التي شـرعـهـا اإلسـالم هي قـليلة العـدد
ارات لمــا ارتكب بالنســبـة لـعـمـوم الـجـرائم، ثم هي فـي نظر الكثــيـر من العـلمـاء كــفـَّ
اإلنسان من إثم، فيرجع إليه إذن واجب التقدم لتنفيـذها عليه حتى يطهر نفسه مما
اقــتـرفــه، أو هي زواجــر إلصــالح حـالة الـمـجــتــمع، وحــمـايتــه من ضــعف الوجــدان

اإلنساني فيه.



إإإإددددررررييييسسسس    ااااللللععععللللوووويييي    ااااللللععععببببددددالالالالوووويييي66

فسلطة القانون إذن وجـدانية قبل أن تكون حكومية، فتـدخل الدولة في أعمال
اإلنسان الشخصية ضرورة ال ينبغي أن تتجاوز محلها.

إن غـاية الشريعـة هي مصلحـة اإلنسان، كـخليـفة في المـجتـمع الذي هو منه،
وكمسـؤول أمام الله الذي استـخلفه على إقامة العـدل واإلنصاف، وضمان السـعادة

الفكرية واالجتماعية والطمأنينة النفسية لكل أفراد األمة.

فاتبـاع الطاعة في األعـمال اإلنسـانية يجـعلها أعمـاال شرعـية، والخـروج عنها
يجـــعل العـــمل اإلنســانـي في إطار خـــارج عن الشــريـعــة، ومن ثـم فــهــو خـــارج عن
الفطرة، وهذا السـلوك المـوجـه ال ينال به الفـرد رضـا الله فـقط، ولكنـه حـينمـا ينظر
إليــه إخـوانه في الديـن، ويرون فـيـه الـقـدوة الصــالحـة يحــتـرمـونـه ويرون فـيــه الدليل
العملـي لنفاذ الخطابات اإللهـية فيـتبـعونه، وبذلك يصـبح مرضيـا عند الناس وذا أثر

فعال في خلق المجتمع اإلسالمي المتمتع بالحقوق المؤدي للواجبات.

وليكون اإلنسـان نـفـسـه الحـارس على ضـمـان العـدالة ونشـر الحـق، لم يكتف
الشـارع بالتكليف بظاهـر القانون والـقضـاء، بل كلّف اإلنسـان أن ينصف غـيـره من

نفسه ولو كان القانون أو القضاء في جانبه.

وإذا كـان القـانون الوضـعي يهـتم بالمـسـاواة، فـإن الشـريعة اإلسـالمـيـة تهـتم
بتـحقـيق العـدالة. فالمـسـاواة تعني فـقط تطبيق الـقانون القـائم على الجـميع، كـيـفمـا
كـان القــانون وكـيــفـمـا كــان الوضع أو النظام المــسـتـقــر في البلد، بيـنمـا الشــريعـة
اإلسالميـة تقصد إلى تحـقيق العدالة، وال تعتـرف بأي قانون مناف لمقاصـدها، وقد
قــال عليــه الصــالة والســالم : «كل عــمل لـيس عليــه أمــرنا فــهــو ردٌّ أي مــردود على
صاحبـه، فأسباب الدولة نفسـها ال تكفي لفرض القانون إال إذا كـانت تبررها الغاية

المقصودة من بناء الدولة وهي ضمان العدالة وتعميم الحرية لجميع المواطنين.

سسسســــااااببببععععــــاااا : إن التكافل االجـتــمـاعي يعطي لإلنسـان مـعنـى لوجـوده في الحـيـاة،
ومــعنى لرســالتـه في هذه الـحـيــاة، ومـعنـى لمـصــيـره بعــد هذه الحــيـاة في اآلخــرة،
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فالشخص المتكافل، المتآخي، المتضامن في مجتمعه، يشعر بالسالمة واالستقرار
واألمن النفـسي، ألنه يعـرف المعـنى الصحـيح لوجـوده ورسالـته ومـصـيره. قـال الله

تعالى : ˚أحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا ال تُرجعون˝(14).

ااااللللببببععععدددد    ااااالالالالججججتتتتممممااااععععيييي    ووووااااالالالالققققتتتتصصصصاااادددديييي    للللللللتتتتككككااااففففلللل    ااااالالالالججججتتتتممممااااععععيييي

يتــسم التكـافل االجـتــمــاعي بالبــعــد االجـتــمــاعي واالقـتــصــادي، ألنه يضــمن
للمـواطن في المـجـتـمع حـد الكفـاية أو حـد الغنى، أي أنه يضـمن للعـامل المـسـتـوى
الالئق وهو فوق حـد الكفاف، أي المسـتوى األدنى للمعـيشة، وبهذا يضـمن اإلسالم
بالتـكافل االجــتــمــاعي لكل فــرد فـي المــجــتــمع بوصــفــه إنســانا الـمــســتــوى الالئق
للمـعـيـشـة، وهو مـا يوفـره الشـخص عـادة لنفـسـه بمـجـهـوده وعـمله، فـإذا عـجـز هذا
الشـخـص عن توفـيــر ذلك المـســتـوى لسـبـب خـارج عن إرادته، فــإن نفـقـة مــثل هذا
الشخص تكون واجبة باسم التكافل االجتماعي على جمـيع أفراد المجتمع، باعتبار
كـون هذه النفـقـة حـقـا لله عـز وجل يعلو فـوق الحـقـوق األخـرى، يقـول الرسـول ’ :

«من ترك دينا أو ضياعا، (أي أطفاال ضائعين)، ال مال لهم فإليَّ وعلي»(15).

خخخخللللقققق    ااااإلإلإلإلننننسسسســــاااانننن    للللييييككككوووونننن    ععععــــااااللللممممييييــــاااا    ووووممممــــتتتتننننققققــــالالالال    ففففيييي    أأأأررررججججااااءءءء    ااااألألألألررررضضضض    ححححــــتتتتىىىى    ييييككككوووونننن    ااااللللععععــــاااامممم    ككككللللهههه
سسسسووووققققاااا    للللللللععععمممملللل

وليضـيف الحق سبحانـه لإلنسان كرامة إلى كـرامة وتكريما إلى تكريم وحـقا
إلى حقوق يقول عز من قائل : ˚وحملناهم في البر والبحر˝.

هذا الحـــمل في الـبــر والبـــحــر، في الســـمــاوات واألرض، قــائـم على قـــوانين
يستـطيع اإلنسان أن يتـعرف عليـها بعقله، وأن يـتعلمهـا بما أودع الله هـذا اإلنسان
من طاقات وقـوانين الحركة والروافع والجـاذبية والمقـاومة والطفو والضـغط الجوي
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والرياح وغـيــر ذلك، طاقـة العــقل تكتـشف القــوانين والسنن والنـوامـيس، ليـســتطيع
اإلنسـان أن يحـمـل في البـر و البـحـر، وأن يتــعـامل مع ذلك الكون الفــسـيح الواسع
الرحــيب، وليـتنقـل في هذا العـالـم، وكـأن هذه اآلية إشــارة إلى أن اإلنسـان مــخلوق
ليكـون عـالـمـيــا، ولـيكون مــتنقــال في أرجــاء األرض، ليس مــقــصــورا على مـكان هو
مـســقط رأسـه، وال مـتــحـركـا في نطاق مــحـدود، وإنمـا تـحـمله أجـواء المــاء وأجـواء
الفضـاء وأرجاء البر إلى كل العـوالم التي يستطيع أن يكتشـفها تسـبيحا بحـمد الله

وفضله في اآلفاق.

يقول الله تعالى : ˚هو الذي جعل لكم األرض قرارا والسـماء بناء وصوّركم
فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات˝.

كل هذا يعلـم مـعـا، األرض والسـمـاء، وصـورة اإلنسـان ومـالءمـتــه الوظيـفـيـة،
وكـفـايته الجـسـدية، مع مـا أودع الله في األرض من مـوارد، وفي الكون من مـوارد،
كل ذلك يعمل جميعا لكي يُعمّر اإلنسان األرض، وفي القرآن الكريم إشارات كثيرة
لموارد الثروة النبـاتية والحيوانية والمعـدنية والمائية. وما أسـبغ الله على عباده من
نعم ظاهرة وباطنـة، وقد تحـدث الفـقـهاء أخـذا من دالالت القـرآن والسنة على فـضل
الزرع والتجارة وفـضل العمل بإطالق، وكل ذلك إنما يهيئ لالستفـادة من الطيبات،

. فإن اإلنسان ال يُرزق إال إذا سعى وجدّ

لقـد خلق الـله قـدَرا مـوارد الثـروة وسـخـرهـا لعـقل اإلنسـان، وحـتى يـسـتـعـمل
طاقات أكبر من طاقاته، وقوى أكبر من قواه، وهذا هو معنى التسخير الذي كشف
عنه العلم، باستطاعة اإلنسـان معرفة القوانين، واالستعـانة بالقوانين على القوانين،

بالنواميس على النواميس.

ومن هذا يتجلى أن حق التسخير حق تابع منطقـيا لحقي التكريم والتفضيل،
أي تسـخـيــر مـا عـدى اإلنسـان قـدرة اإلنـسـان من حـيـوان ونبــات، وعـوالم وأجـرام،
وأرض وسـماوات وفـضـاءات، وما حـفلت به األرض من عطاء إلهي، ومـا احـتضنتـه
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في باطنهـا من خيـرات، وما زخـرت به أعمـاق البحـار، وما يكتـشفـه اإلنسان خـارج
الفــضـاء المــسكون، ال يســتــثنى من هذا التــعـمــيم وهذه الشــمــوليـة حــتى المــالئكة
رهـم الله لخـدمــة اإلنسـان لنقـل الرسـالة الهــادية إلى أصـفــيـائه األطهـار الـذين سـخـَّ
ورسله، أولئـك المـالئكة حــملة الوحي اإللهي إلرشــاد البـشــر إلى نهج الحكـمـة الذي
يسـاعـده على مـمـارسـة الـتـسـخـيـر والتـحكم العـقـالني في الـمـخلوقـات األخـرى وفي

إصالح األرض خاصة.

 أمـا شـرعــا فـقـد شـرع اإلسـالم التنـمـيـة البـشـرية والـمـادية لتنمـيــة الطاقـات
العقـلية والنفـسية والـبدنية، واسـتثـمار المـوارد الطبيـعيـة إنتاجـا واستـهالكا وتـبادال
وتداوال وتوزيعا، ألن كل هذا متـداخل مع بعضه البعض، اإلنتاج يُيسِّـر االستهالك،
واالســتـــهــالك يفـــتح الســـبــيل لإلنـتــاج، ولفـــتح ســوق الـعــمل، وبذلـك تكتـــمل الدورة
االقــتـصــادية والدورة الحــضـارية فــيــقـوم إنتــاج جـديـد للطيــبـات من الرزق، زراعــة
وصناعـــة وإنتـــاجــا وتداوال وتـوزيعــا. كـــمــا يُـكَمِّل كل هـذه الدورة لعـــمــارة األرض،

وتداول الثروات بنسبة عادلة وعلى عموم الفائدة للجميع.

إن اإلســالم ال يقــيم مــجــتــمـعــا نمـطيــا، بل إن الناس تســتــوي في الحــقــوق،
وتســتـوي فـي اإلنسـانـيـة، لكـنهـا تـتـفــاضل في الطـاقـات والمـلكات، واإلســالم يزكي
التنافس كما يدعو إلى التعـاون لكي يتكامل الناس، ولكي يتنافسوا في نفس الوقت
في الخــيـر والبــر والمــعـروف ˚وفي ذلك فلـيـتنافس الـمـتنافــسـون˝ وبذلك تتــوازن
الحــقــوق والواجــبــات وعــالقـات الـفـرد والـجـمــاعــة، فليـس في اإلســالم تطرف نحــو
الفـردية، وال تطرف نحو الجـماعـية، وال تطرف في التـسلطية الشـموليـة، واإلنسانـية
العـالمـيـة تُعـين الناس علـى التـواصل وعلى التـعـاون واقـتـسـام الطيـبـات حـتى يكون
العالـم كله سوقا لـلعمل، وسوقـا لإلنتاج ومـجاال للتـبادل والتـداول، وال تقوم حـواجز
ظالمــة بين مـنتج وآخــر مـســتــهلك، أو بيـن منتج في سلـعـة لـقطر وبين منـتج لسلعــة
أخـرى في قطر آخـر، كـما يجـب أن ال تكون هناك حـواجز ظالـمة أمـام اليـد العـاملة
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وقصـرها على فئة دون أخـرى، وإنما يكون التـعاون والتآزر في تلك الـقرية العالمـية
التي نعيشها في زماننا.

ممممظظظظااااههههرررر    ححححممممااااييييةةةة    ااااإلإلإلإلسسسسالالالالمممم    للللللللععععننننصصصصرررر    ااااللللببببششششرررريييي    ببببااااللللتتتتددددخخخخلللل    ففففيييي    سسسسووووقققق    ااااللللععععمممملللل    للللتتتتححححققققييييقققق    ححححدددد
(Minimum de suffisance)    ااااللللككككففففااااييييةةةة

إذا كـان العــمل طاقـة بـشـرية تُصـرف فـي العـمل العــقلي أو الجـســمي أو في
كليــهــمــا مـعــا للـحـصــول علـى دخل، أو هو كل جــهــد جـســمي أو عــقلي يـسـتــهــدف
الحـــصــول علـى أجــر مـــالي، وهو يشـــمل جـــمــيع أنـواع العــمـل اليــدوي أو الـفكري
للحـصـول عـلى مكافـأة، فـإن األهمـيـة التـي يوليـهـا اإلسـالم للعـمل كــبـيـرة بحـيث إن

المسلم الذي ال يعمل ال ينال شيئا، ال في هذه الدنيا وال في اآلخرة.

إن القرآن والسنة يؤكدان وجـوب العمل في مناسبات كثيـرة، ونعرض لبعض
اآليات الكريمة واألحاديث النبوية الشريفة الدالة على ذلك :

قال تعالى : ˚وأن ليس لإلنسان إال ما سعى˝(16).

˚للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن˝(17).
˚إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون˝(18).

˚ذلك بـأن الله لم يـك مــغـــيــرا نعـــمــة أنـعــمـــهــا عـلى قــوم حـــتى يغـــيــروا مـــا
بأنفسهم˝(19).

˚فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم˝(20).
˚وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنَّهم في األرض كما

استخلف الذين من قبلهم˝(23).
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قـال مـوالنـا رسـول الله £ : «مـا مـن رزق أفـضل مــمـا كــسـبــه المـرء بيــديه
(العمل)، وقد كان النبي داوود يأكل من عمل يديه»(24).

من كـل هذا يتـــضح لنا أن مـن أهم مــا جـــاء به اإلســـالم في مــجـــال حــقـــوق
Minimum de اإلنسان هو مـا عبـر عنه رجال الفـقه باصطالح ضـمان «حد الـكفاية
Minimum de Ri- ــر عنه الـبــعض اآلخـــر باصطـالح «حــدّ الغـنى Suffisance» وعــبـَّ
chesse»، بمـعـنى أنه يتـعـيـن أن يتـوافـر لكل فــرد بوصـفـه إنســانا المـسـتــوى الالئق
للمعيشـة والذي يختلف باختالف الزمان والمكان واألشخاص وهو مـا يوفره لنفسه
بجــهــده وعـملـه، فـإذا عــجــز عن ذلك لســبب خــارج عن إرادته كــمــرض أو عـجــز أو
شيخوخة، فإن نفقته تكـون واجبة في بيت مال المسلمين أي خزانة الدولة أيا كانت

ديانة هذا الفرد وأيا كانت جنسيته باعتباره حق الله الذي يعلو فوق كل الحقوق.

واصطالح «حــد الـكفــاية» أو «حــد الغـنى» وإن لم يرد صــراحــة فـي نص من
نصــوص القــرآن أو الـسنة إال أنه يســتــفــاد من مــفــهــوم هـذه النصــوص، وقــد ورد

صراحة في تعبيرات أئمة اإلسالم وكذا في مختلف كتب الفقه.

1) قال سيدنا عمد بن الخطاب : «إذا أعطيتم فأغنوا»(25).

2) وقال سـيدنا علي بن أبي طالب : «إن الله فرض على األغنيـاء في أموالهم
بقدر ما يكفي فقراءهم»(26).

3) ويقـول اإلمــام المـاوردي : «فــيـدفع إلى الفــقـيـر والمــسكين من الزكــاة مـا
يخــرج به من اسم الفــقــر والمـسكـنة إلى أدنى مــراتب الغنى» كــمـا يـقـول : «تقــدير

العطاء معتبر بالكفاية»(27).

4) ويقول اإلمـام السرخسي : «وعلى اإلمـام أن يتقي الله في صـرف األموال
إلى المـصـارف، فــال يدع فـقـيـرا إال أعطاه من الـصـدقـات حـتى يغنيــه وعـيـاله، وإن
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احـتاج بعض المـسلمـين وليس في بيت المال مـن الصدقـات شيء أعطى اإلمام مـا
يحتاجون من بيت المال»(28).

5) ويقـول اإلمـام ابن تيـمـيـة : «الفـقـيـر الشـرعي المـذكـور في الكتـاب والسنة
الذي يسـتـحـق من الزكـاة والمـصـالح ونـحـوها، ليس هو الفـقـيــر االصطالحي الذي
يتـقيـد بلبـسـة معـينة أو طريقـة مـعـينة، بل كل من ليس له كـفـاية تكفـيه وتكفي عـيـاله

فهو من الفقراء والمساكين»(29).
6) ويقــــول اإلمـــام الـشـــاطبـي : «الكفــــاية تـخـــتلـف باخــــتـــالف األشــــخـــاص

واألحوال».

ففففررررييييضضضضةةةة    ااااللللززززككككااااةةةة    ممممظظظظههههرررر    ممممنننن    ممممظظظظااااههههرررر    ااااللللتتتتككككااااففففلللل    ااااالالالالججججتتتتممممااااععععيييي    ففففيييي    ااااإلإلإلإلسسسسالالالالمممم    
إن نظام الحـيـاة اإلنسانـية ال يسـتـقـيم إال بالتـعاون والتناسـق وفق منهج الله

وشرعه.
وإن طبـيـعة نظرة اإلسـالم إلى الحـيـاة اإلنسـانية، تـجعل العـدالة االجـتـمـاعيـة
عــدالة إنســانـيــة شــاملة بكل مــقــومــات الحــيــاة اإلنـســانيــة وال تقف عنـد المــاديات
واالقـتـصـاديات. وإن القـيم فـي هذه الحـيـاة مـادية مـعنوية، في الوقـت ذاته ال يمكن
الفصل بين صفتـيها المتحدتين، وإن اإلنسـانية وحدة متكافلة متناسقـة ال جماعات

متعارضة متنافرة.
واإلسـالم يأمــر بالتكافل االجـتــمـاعي وهو يتطـلب من الدولة واألفـراد القــيـام
بالتـزامـات إيجابيـة نحـو الغـيـر لمعـاونة الضـعـفاء والحـث على األخذ بروح الـتعـاون

واإلخاء.
ومن مظاهر التـعاون أو الـتكافل االجتـمـاعي في الشريعـة اإلسـالميـة فريضـة
الزكـــاة، وهي الركن االجـــتــمــاعـي البــارز من أركـــان االســالم (الركـن الثــالث بـعــد

الشهادة والصالة).
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والزكــاة حق المــال، وهي عــبــادة من ناحــيــة، وواجب اجــتــمــاعي من ناحــيــة
أخـرى، ولذلك سُـمــيت «زكـاة» والزكـاة نمـاء وطهــارة، فـهي طهـارة للضـمــيـر والذمـة
بأداء الـحق المـــفــروض، وهـي طهـــارة للنفـس والقلب مـن فطرة الـشح وغــريـزة حب

الذات.

والزكاة حق الجماعـة في عنق الفرد، وهي تعاون اجتماعي يجعل للفـقير حقا
مــعلومــا فـي أمــوال الغني، فــهـي تكليف اجــتــمــاعـي خــالص، ونظامــهــا فـي الجــمع
والتوزيع ال يُذِلُّ الفقـير، وال يجعل الغني يشعـر بعزته فوقه. فـالزكاة ركن من أركان
اإلسالم، وضـرورة من ضرورات اإليمـان، وأداء الزكاة وسـيلة من وسائل الحـصول
على رحــمـة الله. واألمــة مـسـؤولـة عن حـمـايـة الضـعــفـاء فـيــهـا، ورعـايـة مـصـالحــهم

وصيانتها، فهي تتقاضى أمول الزكاة وتنفقها في مصارفها.

وقــد أمـــر الله تعـــالى بالزكـــاة في القـــرآن الكريم، وحـــدد بنفــســـه ســبــحـــانه
مصارفها الثمانية، وبيَّن النبي ’ أموالها ومعدالتها ونصبها.

إن نظام الزكـاة ركـيـزة كبـرى من أهم ركـائز التكافـل االجتـمـاعي الذي تدعـو
إليه الشريعة اإلسالمية، ويضمن مستوى عـاليا للوفاء بحاجات الفرد الحقيقية التي

البد منها في عيشة سوية الئقة بكرامة اإلنسان.

قـال الله تـعـالى : ˚إنمــا الصـدقــات للفــقـراء والـمـســاكـين والـعـامليـن عليـهــا
والمؤلفة قلوبهم، وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل˝(30).

أأأأسسسسسسسس    ففففررررييييضضضضةةةة    ااااللللززززككككااااةةةة 

إن اهتــمــام المــشـرع بمــصــارف الزكــاة، وال سـيــمــا مــا كـان مـنهـا مــتــعلقــا
بالمصالح العامة، يبدو في ثالثة وجوه هي :
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ااااللللووووججججهههه    ااااألألألألوووولللل : إن المشـرع الحكيم جعل الزكـاة «سبـيال عقـائديا» ينبع الدافع
إلى أدائهـا من صمـيم عقـيدة المـسلم كـالشهـادتين، والصالة، والصـوم، والحج، أي

جعلها ركنا من أركان اإلسالم.

ااااللللووووججججــــــــهههه    ااااللللثثثثــــــــااااننننيييي : تؤكــد الزكــاة تنفــيــذ «مــبــدأ التكافل والـتـعــاون اإلجــتــمــاعي
واإلنسـاني المـلزم، فـريضـة، وعـقـيـدة، ونـظرا، وتشـريعـا، وعـمـال، حــتى إذا تقـاعس

وازع الدين، تولت سلطة الدولة أمر الزكاة، ألنها من أعمال السيادة.

ااااللللووووججججهههه    ااااللللثثثثااااللللثثثث : إن الله تعالى قد أغلظ العقـاب األخروي لمانع الزكاة في قوله
رهُم سـبـحـانه ˚والذين يكنـزون الذهب والفـضـة وال ينـفـقـونهـا في ســبـيل الله فـبــشـِّ
بعـــذاب أليـم، يوم يُحـــمى عـليـــهـــا في نار جـــهـنم، فـــتُكوى بـهـــا جــبـــاهُـهُم وجنوبُـهم

وظهورُهم، هذا ما كنرتُم ألنفسكم فذُوقوا ما كنتم تَكنِزُون˝(31).

ااااللللخخخخــــصصصصاااائئئئصصصص    ااااللللممممــــممممييييــــززززةةةة    للللففففررررييييــــضضضضةةةة    ااااللللززززككككــــااااةةةة    ككككممممظظظظههههــــرررر    ممممنننن    ممممظظظظااااههههرررر    ااااللللتتتتككككااااففففلللل    ااااالالالالججججــــتتتتممممــــااااععععيييي
ففففيييي    ااااإلإلإلإلسسسسالالالالمممم

تتـمـيـز فـريضـة الزكـاة كـمظهـر من مظاهر الـتكافل االجـتـمـاعي بالخـصـائص
المميزة اآلتية :

1) إن الله سـبـحانه وتـعالى هو اآلمـر باإلنفـاق، فـهـو المالك الحـقـيـقي للكون،
قـــال تعـــالى : ˚للـه ملك الســـمـــوات واألرض ومـــا بـينهـــمـــا˝، ˚قـل الـلـهم مـــالك

الملك˝(32).
2) إن اإلنسـان هو المـأمـور باإلنفاق، ذلـك أن دور اإلنسان هـو تنفيـذٌ ألوامـر
الله ونواهيـه، ودوره في اإلنفاق ال يـخرج عن اإلطار العـام في الحـياة كلهـا بوصفـه
خليـفة لله فـي األرض، وحينمـا يأمـر الله تعالى اإلنـسان باإلنفـاق، فـإن المالك يأمـر

المستخلف عنه بأن ينفق من ماله وملكه الذي وكَّله الله عليه.
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3) يمكن أن يدخل مـا ينفـقـه اإلنسـان في وجـوه شتّى، مـثل الزكـاة، والهـدية،
والوقف، وزكاة الفطر، والـكفارة، والفدية، ومـهما كـان وجه اإلنفاق فـهو مطلوب من
اإلنسـان ومـحـبوب لـله تعـالى قليـال كان أو كـثـيـرا ˚لينفق ذو سـعـة من سعـتـه ومن
قدر عليـه رزقه فلينفـق مما آتاه الله، ال يكـلف الله نفسـا إال ما آتاها˝(33)، فكل ما

زاد عن حاجة اإلنسان يستطيع أن ينفقه في أي وجه من وجوه البر.
4) حـــدد القـــرآن الكريم مـن ينفـق عليـــه بقـــوله ˚إنمـــا الصـــدقــات لـلفــقـــراء
والمساكين والعـاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغـارمين وفي سبيل الله

وابن السبيل˝(34).

أأأأووووججججهههه    إإإإننننففففااااقققق    ااااللللززززككككااااةةةة

ويمكن تقسيم أوجه إنفاق الزكاة إلى ثالثة أقسام :
أأأأووووالالالال : األموال الـتي تدفع لتحـقيق التـوازن االجتـماعي وتوفـير أسـباب الحـياة
للـفــقـــراء والـمــســـاكـــين، ويـشكل هذا الـوجـــه الجـــانب األهم واألوضـح الذي أكـــدته
النصـوص الكثـيـرة والواردة في القـرآن الكريم واألحـاديث النبـوية الشـريفـة، ويفـهم
من المعنى العام المستفاد من اآلية الكريمة أن كل من كانت حاجته أكثر من دخله
يسـتـحق أن يأخـذ من أمـوال الزكـاة لكي يـسـدد مصـاريـفـه الضـرورية التي توفـر له
أسـبـاب الحـيـاة، وينـبـغي في هذا المـجـال تحـديد األولويـات، ومـراعـاة الحق األدنى
للحــاجــات الضــرورية، ورفع  مــســتـوى األجــور للعــمــال واألجــراء إلى أن تبلغ حــد
الكفـاية، وعـدم جـواز دفـع أمـوال الزكـاة للقـادرين على العـمـل ولو كـانوا فـقـراء ليَـآلَّ

يعتادوا الكسل.
ثثثثااااننننيييياااا : ما يصـرف من أموال الزكـاة ضمن ˚وفي سبيل الله˝ ويقصد بذلك
كل أوجـه اإلنفــاق في سـبـيل الـخـيـر، بمـا في ذلـك حـمـاية اإلسـالم والـدفـاع عنه، إذ

جاءت هذه اآلية في القرآن الكريم في موطن الجهاد واإلنفاق على الخير.
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ثثثثااااللللثثثثــــاااا : مـا يصـرف علـى العـاملين على الزكــاة والمـؤلفـة قلوبهم والـتـحـرير من
الرق والغـــارمــين وابن الســبـــيل، ويالحظ أن الصــفـــة الجــامــعــة في هـذه األصناف
الخمسة هي أنهم يستحقون االستفادة من أموال الزكاة بسبب أوصاف طارئة مثل
الرق، أو مــقـاومــة كـوارث، أو مــسـاعــدة ابن السـبــيل، والمــراد به المـســافـر لـهـدف
مشـروع، ويكون محتـاجا إلى المال للعـودة إلى بلده، ويدخل ضمن ابن السـبيل كل

من فقد المأوى اآلمن ولو كان في بلده.

وإن تحــقـيق هدف التـكافل االجـتــمـاعي يعــتـبــر واجـبــا دينيـا لـلفـرد، وواجــبـا
جـمــاعـيــا للمــجـتــمع، وواجـبــا دسـتــوريا للدولة، كــمـا أن نـظام التكافل االجــتـمــاعي
اإلسـالمي يـعـتـبـر نظـامـا مـتـرابطـا مـتكامـال مــتـزناً، يجـمع بـين السـعـادة في الـدنيـا
واآلخــرة، ويضــمن النجــاح الحــقـيــقي فـي النواحي المــادية والروحــيــة والطبــيــعـيــة
والخلقــيــة. وتشكل الزكــاة جـزءا مـن هذا النظام المــتكامل ا لـذي ال يطبق تطبــيـقــا
كامـال حقـيقيـا إال في بيئـة مصبـوغة بتـعاليم اإلسـالم، كما أن من شـأن هذا النظام
أن يساعد على االرتقاء بمـستوى المعيشة إلى مسـتوى أعلى وأرفع إذ إن الشريعة
اإلسالمية تسعى إلى توفير حاجات الفرد األساسـية وتحقيق الئق للمعيشة بالنسبة

للمحتاجين.

إن الطهـارة الـروحـيـة التي يحـصـل عليـهـا المــسلم المـزكي ترتفـع به في سلَّم
التـقـوى ومدارج الـكمال، وعلـى الصعـيـد االجـتـماعي فـإن التكافل االجـتـمـاعي الذي
يشد أفراد األمـة بعضهم إلى بعض، ويشعر الجـميع أنهم أعضاء في أسرة كـبيرة،
وللزكـاة دور كبيـر في تحقـيق هذا الهدف، وإذا لـم تف أموال الزكـاة بمصالـح األمة
والدولة تحقـيقا للتكافل االجـتماعي واإلنساني الـملزم، أجاز المشرع فـرض ما يفي

لها من أموال.
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خخخخااااتتتتممممةةةة 

إن بناء الـمــجــتــمع عـلى النمـط اإلســالمي ال يمكـن أن يتم بالـوعظ واإلرشــاد
فـقط، وإنا بقـيام الـدولة التي تصـوغ المجـتـمع الصـيـاعة المطـلوبة. ذلك أن الدين له
نظرته الـخـاصـة للحــيـاة، فـالـعـبـادة في اإلســالم هي طاعـة اللـه، ومـيـدان طاعــة الله
أفسح من أن يُـحد بمكان هو المسـجد، أو زمـان هو وقت الصالة والذّكـر، فإن هذه

الطاعة تستوعب كل حياة المرء منذ بلغ التكليف حتى يلقى الله.

لقــد اقـتــضت الحكمــة اإلالهيـة أن يكـون الدين اإلسـالمـي صـالحــا ومـصلـحـا
لإلنسـانيــة، مـالئمـا للطبـائـع البـشـرية، صـالحـا لـكل زمـان ومكان وافـيـا بالـمـقـاصـد
الضــرورية، والحــاجـيــة، والتـحــســينيـة، يـقـوم بحــفظ الدين والنـفس والمــال والنسل
والعـقل، ويرفع عن الـناس الحـرج، ويدفع عنهم المـشـقـة، ويفـتـح لهم باب األخـذ من

محاسن العادات، ويحول بينهم وبين المدنّسات التي تأنفها العقول الراجحات.

«إن الشــريعـة مــبناها وأسـاســهـا على الـحكم ومـصــالح العـبــاد في المــعـاش
والمـعاد ؛ وهي عـدلٌ كلها ورحـمة كلهـا وحكمة كلهـا. فكل مسـألة خرجت عن الـعدل
إلى الجـور ؛ وعن الرحمـة إلى ضدها، وعن المـصلحـة إلى المفـسدة ؛ وعن الحكمـة
إلى العبث ؛ فليست من الشريعة وإن أدخلت فيـها بالتأويل، فالشريعة عدل الله بين

عباده ؛ ورحمته بين خلقه.

فهي بالحياة والـغذاء والدواء والنور والشفاء والعصمة، وكـل خير في الوجود
فإنما هو مستـفاد منها، وحاصل بها ؛ وكل نقص في الوجود فسببـه من إضاعتها.
فـالشـريعـة التي بعث الله بهـا رسـوله هي عـمـود العـالم وقطب الفـالح والسـعـادة في

الدنيا وفي اآلخرة»(35).

لقد تجاوز اإلنسان المعاصر التعصبـات والعنصريات، بل لم يعد يستسيغها
ولم يعــد لهـا تصــور مـقــبـول في الـفكر والوجــدان. فـقـد جــاءت الرسـالـة اإلسـالمــيـة
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تخـاطب العـقل قـبل الوجـدان، ألن العـقل هو اآللـيـة التي وهبـهـا الله لإلنسـان ليـدرك
بها ويميز الحقائق بعيدا عن هوى النفس.

ألجل ذلك مكّـن التـقــدم العلمي اإلنســان من تكســيـر الطوق، وتـحطيم القــيـد،
وخلق اتـصـال دائم مــســتــمــر بين أبناء البــشــر، وتبــديد أســبــاب الخــالف والنزاع،

بتأسيس أرضية صالحة لبناء المجتمع اإلنساني السليم.

وإذا كانت الشـرائع السماوية هي مـصدر كل القيم والمـبادئ األخالقيـة، فإن
جمـيعها قـد أشارت وأكدت على ضـرورة المحافظة على األمن وعـدم اإلخالل به مع
العـمل على وحدة الشـعوب وعـدم تفرقـها عن طريـق التضـامن والتعـايش تحت مظلة

السالم واالستقرار لدعم المحبة والترابط األخوي.

والشريعـة اإلسالميـة باعتبارها خـاتمة الشرائع السـماوية قد عـبرت عن ذلك،
حـيـث أشـارت في أكــثـر من مــوضع بأنهــا تتـخــذ طريقــهـا إلى الـسـالم واالطمــئنان
وتركيـز الحيـاة اإلنسانية على مـوازين العدل والمـساواة. وهكذا يتـضح أن اإلسالم
اقـاً في تعــامله وعـالقـاته مع غـيـره من الدول والـشـعـوب إلى وضع األسس كـان سـبـَّ
األخـالقيـة الشريفـة للتـعامل والتـعـايش والتسـاكن، مؤكـدا على تكريم بني اإلنسـان،
معـتبرا الناس أمـة واحدة ال فرق بين جنس وجنس، وال بـين دين ودين، فيمـا يتعلق

بالعدل والحرية والكرامة.

قال تعالى : ˚إنما المـومنون إخوة فأصلحوا بين أخـويكم، واتقوا الله لعلكم
ترحمون˝(26).

لقـد انتـصـر اإلنسـان الـمـعـاصـر على البـعـدين المكانـي والجـغـرافي فـتـالشت
بذلك المسافات التي تفصل بين القارات واألقطار، وبقي لزاما عليه أن ينتصر على
المسـافات التي تفصل بين العقـول واألفكار، والتي تقيم حدودا وسـدودا تحول بينه
وبين التـفاهـم والتعـارف، وأن يقـيم عالقـات التـعاون لبناء عـالم جـديد ينسى فـيه مـا
ســبــبت له هذه الـحــدود والســدود من جــهل اإلنســان لإلنســان، وتجــاهـله لرســالتــه
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التـعمـيرية في األرض، ومـا تبع ذلك من حـروب مدمـرة ومآسـي تطفح كتب التـاريخ
بسردها. فاإلنسان خلق كما رأينا ليكون عالميا ومتنقال في أرجاء األرض.

إن القـرآن الكريم يتـوجـه إلى كـافـة النـاس بهـذا التـعليم اإلالهي : ˚يا أيهـا
الناس إنا خلقنـاكم من ذكـر وأنثى وجـعلناكم شـعـوبا وقبـائل لتـعـارفـوا إن أكـرمكم

عند الله أتقاكم˝(37).
وهذه اآلية تتجاوز جميع الحدود الفـاصلة بين البشر إلى وحدة التالقي على
مـعيـار التـقـوى، إن هوية اإلسـالم هوية مـتعـددة في ظل الوحـدة، أو واحـدة في ظل

التعدد، فالناس كأسنان المشط، لكن يمكنهم أن يتعارفوا على هويات مختلفة.

لقــد تأكــدت كـرامــة اإلنســان وحـقــوق اإلنســان في شــريعــة الحق والفــضل،
شـريعــة العـدل واالحـسـان، ومــا أحـوج فكرنا اإلسـالمـي المـعـاصـر إلـى أن تتـضح
رؤيتـه وتـتـبلور مـمــارسـتـه فــفي التـعـامـل مع ينابيع اإلســالم وأصـوله الثـابـتـة، ومع
المتـغيـرات المتـجددة المـتسـارعة المـتدافعـة، وفي ترتيب األولويات حـسب مقـاصد
الشـريعـة وحـسب الضـروريات والحـاجـيـات والتـحـسـينيـات على مـا فـصَّله فـقـهـاؤنا

األعالم.

ونسأل اللـه أن يهدي اإلنسان الذي كـرَّمه إلى أن يكون كـريما لنفـسه كـريما
لبني جنسه.

ااااللللههههووووااااممممشششش
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4) سورة إبراهيم (32 - 34).
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هذا حــديث عـن رحلة إنســان مـع النظَر في األمــور، فــيــه تـأمّــالت وذكــريات.
مناسبتـه سؤال محطة تلفزية عربية مـعنية بالثقافة، وجَّهـتْه إلى واحد من أهل القَـلَم

عن رحلته في عالم الفكر، وقد بلغ الستّين من عمره المكتوب.

خلق اللَّه سبـحانه اإلنسان «صـاحب رؤية وفكر»، على حدّ تعبـير ابن خلدون،
زوّده بالحـواس وبالعـقـل، وفطره على النظر فـيـمـا حـولـه وفي نفـسـه، ومـا أن يخـرج
الوليــد مـن رحم أمّــه بعــد تســعــة شـــهــور من الحــمل، حــتى يـبــدأ النظر فـي العــالم
المحيط به. وكلـما نما وترعرع حفظ في ذاكـرته ما اكتشفـه بحواسه سمـعاً وبصراً
ولمسـاً وشمّاً وتذوّقـاً، ونظر فيه بعـقله. وهو دائب على االكتـشاف والتعـرّف على ما
يصــادفــه. ومــا أروع تعـبــيــر نظرات عــيني الـطفل عن مــشــاعــره إزاء مـا يكـتـشــفــه

ويتعرّف عليه، رضىً أو سخطاً، دهشة أو حيرة.

نظرُ هـذا اإلنســان الطفل فــيــمــا حــوله، يـجــعله يعــرف «الخـطرة» - وهي مــا
يخطـر على القلـب - فـالـنظرات تأتي بـالخطرات، والخـطرات تولِّد األفكـار. واألفكار
تقـود إلى التـصـوّرات، وهذه تأتي بـاإلرادات التي تتـحـوّل إلى أفـعـال. وقـد عُني ابن
قـيم الجـوزية بإثبـات هذه «القـاعـدة الجليلة» فـي كتـابه «الفـوائد» وشـرحـهـا في عـدة

كتب أخرى.
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لقـــد شـــغل علـمــاء الـنفس وعلـمـــاء اإلنســـان بدراســـة سلوك الطـفل وغـــرائزه
ونوازعـــه وذاكـــرته، وإن لنـا أن نعـــود إلى مـــا كـــتـــبــوه عـنهـــا، ولكن الـشــيـخ مــعـنيّ

باستحضار تجربته في «النظر» ثم في «القراءة»، ثم في «الكتابة».

أول مـا حـفـظتـه الذاكـرة فـيــمـا يتـعلق «بـالنظر» في األمـور «حــدث» يعـود إلى
أواخـر عـامـه األول. وهـذا «الحـدث» ثمـر نجـاحـه فـي أن يمـشي مـسـتنداً بـيـديه على
«حائط». إنه يذكر كيف وضعته أُمّـه بعد أن أرضعته، على «البساط» ليزحف، فكان
أن زحف مـسـافـة، ثم اسـتند إلى المـقـعـد الخـشـبي الذي كـانت تجـلس والدته عليـه،
وهو مـقــعـد عـريـض يمـتـدّ علـى طول جـدار «قـاع الدار». نـجح في أن يقف بســهـولة
مــسـتـنداً على «الدوشك»، كــمــا كــان قـومــه يســمــون هذا المــقـعــد، وذلك ألنه جــرَّب
الوقــوف مــرات من قــبل، ولم يلبـث أن شـرع يـنقل قــدمــيـه نـاحـيــة اليــمــين، فــإذا به
يســتـشـعــر روعـة المــشي بعـد أن كــان اسـتــشـعــر روعـة الوقـوف. وحــين بلغ نهــاية
«الدوشك» وجـد نفـســه عند زاوية وبجـواره جـدار أملس، وقـد حـفـظت ذاكـرة الطفل
كـيف «نظر» صاحـبهـا في الجـدار العمـودي، وأقدم بعـد «النظر» على وضع راحـتي
يديه عـلى الجــداراألملس مــسـتـنداً إليــه وتابع «المــشي» بنجــاح خطوات، ثـم توقف
ليلتـفت إلى حـيـث تجلس والدته ويبـادلهـا االبتـسـام وهي تشـجـعـه بـنظراتهـا. وهكذا
تابع المـشي إلى أن وصل باب «قـاع الدار» الذي يتـوسط  ذلك الجـدار. كان البـاب
مـفـتـوحـاً وحـين وضع الـطفل راحـتـيـه على أحـد مـصـراعي الـبـاب تحـرّك المـصـراع
فـاهتـز هو ووقع على األرض، فـانـفـجر بـاكـيـاً. وسـارعت أمـه إليـه فـأنهـضـتـه بحنان

وعانقته وقبّلته ثم جلست به ووضعته على صدرها.

حـيـن كـبـر الـطفل وتعلّم وتعــوَّد النظر في األمــور من حـوله وفـي نفـســه، كـان
يستـحضـر أحيانـاً ذلك الحدث، فيـتسـاءل أوالً متى تبـدأ ذاكرة الطفل تحـفظ أحداثاً
تبـقى فـيـهـا؟ ثم مـا هي األحـداث التي تُعنى الذاكـرة بحـفظهـا ؟ ولمـاذا حـفظت هذا
الحــدث ؟ ومـــاذا تعلّم الـطفل منه؟ وقـــد اطمــأن إلى إجـــابات عن هذه الـتــســاؤالت.
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تجـربتـه الشخـصـيـة عرّفـتـه أن ذاكرتـه حفظت حـدثاً وقع له وهو لـم يكمل بعـد عامـاً
. وحين كان يذكـر ذلك آلخرين كان أكثرهم يستـغربون، ولكنه مـرَّ في قراءاته واحداً
الكثـيــرة على أكـثـر من واقــعـة مـشـابهــة سـجلهـا أصـحــابهـا. ومنهـا مــا ذكـره أديب
روسي، لعلّه تولـستـوي، من أنه يـذكر أول مـا يذكـر مـربّيـتـه وهي تقـوم بتـغـسـيله في
مـاء حوض صـغـيـر وهو في عامـه األول. وبدا له من مـراجـعـته ألحـداث أخـرى قليلة
حـفظتـهـا ذاكرتـه في عامـه الثـاني فـالثـالث، أن األحـداث التي تحـفظهـا الذاكـرة هي
أحــداث تتـصل بتــحــقـيق الذات وإثـبـات الوجــود وبالعــالقـة مع آخــر قـريب وبـالخطأ
والصواب والفشل والنجـاح والعقاب والثواب. ويستطيع الشيخ أن يسـتطرد فيروي
تلك األحداث التـي حفظتهـا ذاكرته في أعوامـه األولى. وقد علّل حـفظها بأنهـا كانت
تتعلّق بسعي اإلنسان لالكتشاف وتحقيق الذات ببلوغ هدف ارتقاء عقبة. وكان ذلك
جلياً في ذلك الحدث الذي باشر الطفل المشي فيه، وعرف كيف ينتقل من االستناد
إلى المـقـعد «الدوشك» إلى االسـتناد بالراحـتـين على الجـدار، ثم عرف بعـد النجـاح
الفشل حـين سقط عند الباب. ويتراءى للشـيخ أن بوادر الربط بين السبب والنتيـجة
في عــملـيــة «النظر» بدأت عـند الطفل مـع ذلك الحــدث، حــيث نـظر في أمــر وقــوعــه،
فوجد أن األمر اتصل بكون الباب مفتوحاً، ولذلك تحرّك فاهتز هو ألنه كان مستنداً
إليـــه. وقــد حــرص صــاحـــبنا حــيـن أصــبح أباً عـلى أن يعلّـم أوالده عند «النـظر في

األمور»، الربط بين السبب والنتيجة.

حـفظت ذاكـرة صـاحبـنا في طفـولتـه الكثـير مـمـا خـرج به «نظره» في األمـور.
ويالحظ الشـيخ وهو يستـحـضر بعـضاً من تلك الذكـريات أن الطفل كـان يستـخلص
دروسـاً وعـبـراً مـمّـا يصــادفـه، بعـد أن يتـأمّل فـيـه. وقـد أغنت تـلك الدروس والصـبـر
تجربته. وال يزال راغبـاً، شأن كثيرين، في أن يسجل سيـرة تلك المرحلة من العمر.
وهو يذكر أنه توقّف أمام تلك اآليات المحكمات من القرآن الكريم التي تحكي قصّة
الغالم إبراهيم علـيه السالم مع «النظر» في السـماء وهو يتفكّر فـي الخلق والخالق.
وطاب للطفل حين مرَّ بتلك القصة في سورة األنعام أن يتأمل فيها. فإبراهيم يسأل
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أباه آزر مسـتنكراً عبادته وقومـه لألصنام ويقول له : ˚إني أراك وقومك في ضالل
مبين˝. ثم يتحوّل إبراهيم إلى النظر في الكون بحثاً عن اليقين، فيرى الكوكب في
الليل وكــيف أفل، ثـم يرى بزوغ القــمـر وكــيف أفل هو اآلخــر، شـأن الـشـمس حــين
بزغت وأفلت. وهو يبـحث دائبـاً عن ربّــه «الصّمَـد» ألنه ال يحـب اآلفلين، وينتـهي من

النظر إلى أن يتوجه بوجهه ˚للذي  فَطَر السماوات واألرض حنيفاً˝.

نقطة تحـول في مـسـيـرة الطفل مع «النـظر» هي تعلّمـه «القـراءة» وفكّ الحـرف
والكتابة بالقلَم. كان قد أكـمل أربعة أعوام من عمره المكتوب، وتـم قـبوله تلميذاً في
الصف األول، في ظـروف خـاصــة قـبل بـلوغـه السـن القـانونـيـة. وكــان قـد ســمع من
جدّته قـصّة نزول الوحي على محـمد بن عبد الله في غـار حراء، وقول الملَـك جـبريل
له : ( إقـرأ) ومــا تال ذلك من نزول ســورة (القلَم) أوّل سـور القــرآن الكريم وفـيــهـا:
م بالقَلَم عـلَّمَ اإلنســان مــا لمْ يـعْلَم˝. وكم أثّرت هـذه القــصّــة في الـطفل ˚الذي علـَّ

الذي طاب له أن يتخيّل ما وقع فيها، وبخاصة األمر بالقراءة لرسول اللَّه ’.

في األسـبـوع األول من السـنة الدراسـيـة، تعلّم الطفـل حـروف الهـجـاء، وطفق
يردّدها مـرتبة. ثم بدأ يرسـمهـا بقلَمٍ  في يدهِ اليمنـى الصغـيرة. وكم سـعد حيـن قرأ
الكلـمــات األولى في كــتــاب القــراءة وكــانـت «رأس، درس، دار، دور». ثم حــين قــرأ
حكايات قصـيرةً فيـه حفظتهـا ذاكرته، كـانت إحداها عن رجل أراد أن يعوِّد حـماره
على قلّة األكل، فأخذ يقلّل مـا يقدمه له في وجبات طعامه، ويغـالي في ذلك يوماً بعد
يوم، والحـمـار يذوي إلـى أن مـات جـوعـاً، وإذا بصـاحب الحـمـار يضـرب كــفّـاً بكفٍّ
ناعيـاً حظّه وهو يقول : «يا لـلخسارة، بعـد أن تعوّد قلّة األكل مـات» . وقصـة أخرى
عن ذلك الرجل الذي شـوهد يبحث عبـثاً في أرض خاليـة عن نقود دفنهـا في موضع
فيـها، وحين سئل ألم يضع عـالمة على الموضع أجـاب: « سحابة في السمـاء كانت
تظلّـني من الشمس حـين دفنت نقودي». وقد أثارت القـصتان ومثـيالتهما في كـتاب
القراءة الذي ألّفه المـرحوم خليل السكاكيني خيـال الطفل وفكره. وأدرك من خاللها
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أهمـيــة التـفكـيـر السليم الذي يـنجي صـاحــبـه من غـبــاءٍ مـثل غـبــاء صـاحب الحــمـار
وصـاحب النقـود. ثم حـدث أن اضطـر للغـيـاب عن المـدرسـة يومـاً، وحـين عـاد وجـد
زمــالءه قــد حــفظوا قــصــيــدة عن ظـهــر قلب، وعــاد إلى «الدار» قلـقــاً ألنه ال يعــرف
القـصــيـدة، وقـد يسـأله الـمـدرّس أن يلقـيـهــا في درس «االسـتظهـار»، وطـمـأنه والده
ورغب إليه أن يطلب من األستـاذ أن يكتبها له في دفـتر «المحفوظات» ليـحفظها في
الدار. وطاب للطفل أن يراقب «أستاذه» وهو يخطّ القصيـدة في الدفتر بخطّ جميل،
ومـا أسـرع مـا اسـتظهـرها حـين قـرأها عليـه أخـوه الكبـيـر مـرّتين أو ثالث، ويومـهـا
تأمل الـطفل في روعــة الـقــراءة وفي ســرِّ الكتـــابة التي تحـــفظ «الكلمــة»، وهـو يذكــر
أيضــاً في تلك الواقــعــة كـيف تـأمل في تحــديد الزمن، وذلك حــين قــال له األسـتــاذ:
«تعـال إليّ بعــد الظهـرألكـتب لك القـصـيــدة»، فـوقف أمـام كلمـتي «بعـد الـظهـر» فـهـو
يعرف الظهـر ويعرف العصر، ولكن ما هو مـدلول بعد الظهر تحديـداً؟ وتحوّل يسأل

جدّته التي أشارت عليه أن ينتظر أستاذه بعد تناول الغداء في فترة الراحة.

تعلّم الطفل القراءة، بلسان األم، اللغة العربية، وشعر بجمال الحرف العربي،
ثم تعلّم أبجـدية الـحروف اإلنگـليـزية في الصف الرابع االبتـدائي، وشـرع يقـرأ كـتب
القراءة اإلنگـليزية المقـرّرة، وهو ال يزال يذكر أول درس في الكتـاب األول وترجمـته
«مرة كـان هناك ساحـر عاش في إفريـقيا، ذهب إلى الصـين ليحـصل على مصـباح،
المصباح كـان مُخبّأً في حفرة في حقل...»، وقد أخـذه تعلّم القراءة إلى عالم رحيب
انتقل به بيـن الشرق والغرب، والمـاضي والحاضـر، وحـين كـبر وصار كـهـالً شغـل
فــتـرة في التـأمـل في سـرّ «الحــرف» نطـقــاً ورسـمــاً، وأسـعــده أن يعـثــر على كــتب
عالجت هذا المـوضوع، وأن ينتـهي به تأمله إلى أفكار بعينهـا تستحق أن يُـفـرَد لها
حـــديث خـــاص، كــذلك طـاب له أن يتـــعـــرف على رسم الـحــروف في لـغــات أخـــرى،
واستوقفه رسم الكلمات الصينية ورسم الـحرف الهيروغليفي المصري القديم، وفي
كل مــرة زار فــيـهــا آثار مــصــر القــديمــة تمنى لو تـسنح له فــرصــة تعلّم قــراءة هذا

الحرف بالغ الجمال.



أأأأححححممممدددد    صصصصددددققققيييي    ااااللللددددججججااااننننيييي88

ما أعظم مـا فعلته «القـراءة» في مسيـرة صاحبنا مع «النظر في األمـور». لقد
جعلت نـظره يغتني بما حـفظه تراث اإلنسان في الـكتب التي قرأها وهو يذكـر كيف
أقبل على القراءة بفهم حين أصـبح مراهقاً، فلم يكن يمضي يومُ ُ في عطلة الصيف
دون أن يخـتم كتـاباً، وكـان أخواه يسـتـأجران كُـتـباً للقـراءة ويحـوِّالنهـا عليه بعـد أن
يقرآها، ثم تـعوّدوا جمـيعاً عـادة شراء الكُتب وبخـاصة «المسـتعملة» لرخـص ثمنها،
وال تزال عادة زيارة بائعـيها في «أكشاكـهم» تالزمه، كلما سنحت له فـرصة يسارع

إليهم.
الرغـبة في تسـجيل مـا يخـرج به إمعـان النظر في األمـور من أفكار لحفظهـا،
ومن ثم تعميـمها، بدأت تراوده حين بلغ الثـالثة عشرة من عمـره وهو يذكر أول مرة
لبّـى فـــيـــهـــا تلك الـرغـــبـــة. كـــان في إجـــازة الـصـــيف وقـــد نجـح في نيـل الشـــهـــادة
المتوسّطيـة السورية عام 1949 بعد عام من وقوع نكبـة فلسطين، وخروجه مع أهله
للعيش في الالّذقية في مدينتهم يافا، فاستوقفته حكاية الشاب النابه «صالح» الذي
غادر مع بعض أبناء عمومته للدراسة في ألمانيـا، حيث مرَّ بقصة عاطفية رجع على
إثرها إلى بلـده، واخـتـار أن يعـيش في عـزلة ويتـعــبّـد، فكان أن «دروش» أي أصـبح
درويشـاً. وتذكّـر صـاحبـنا يومـها كـيف كـان الدرويش صـالح يقـابله وأقـرانه أطفـاالً
في الشارع، وهو سـائر بجلبابه األبيض وعـمامـته البيـضاء، وقامـته الفـارعة ولحيـته
الطويلة ووجـهـه الصـبـوح بعـينيـه الكمـيلتـين، فيـبـسم في وجـوههم ويقـدم لهم حـبـات
«الملبس» األبـيض ويدعـو لهم. وتأمـل طويالً فـيـمـا ســمـعـه عن حكايـة صـالح، ونظر
بإمعـان في فصـولها، فـألفى نفسـه ينفرد في ركن هادىء من دارهـم الصغيـرة التي
استأجروها بعد أن أُخرجوا من دارهم الكبـيرة في يافا، ويمسك القلم ويكتب قصة
«الدرويش» مـضـمناً إياها مـا سـمع ومـا خـرج به من نظرات من تأملـه في الحكاية.
وقــد بقي في ذاكــرته من ذلك اليــوم أنه أحس بلذة الكـتـابة، وكــذلك بمــا تتطلّبــه من
جهـد وتعب، وهو إحـساس ال يزال يعـمه منه ذلك الحـين كلما كـتب، وكان حـتى ذلك
اليـوم ال يـمـارس إالّ كـتـابـة مـوضـوع اإلنشــاء الذي يطلب منه فـي درس «اإلنشـاء»،

فيعاني حتى ينتهي منه، وغالباً ما كان يحصل على عالمة متواضعة.
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ألــف صـــاحـــبنا اإلمـــســـاك بـالقلـم في السنـوات التـــاليـــة، وطـاب له أن يكـتب
خواطر عن بعض مـا كان يقـرأه بعد أن ينظر فيـه ويتأمله، وكذلك عـن بعض ما يقع
له في أيامـه، وتفكّر طويالً في أحد األيام في سـرِّ الكتابة وكـيف يأسر اإلنسـان بها
ما يمـر به من خواطر وأفكار وأحداث خيـاالت، وما يعتـريه من مشاعر وأحـاسيس.
وزاد فهـمه لـمعنى أن يقـسم اللَّه سبـحانه الذي علّم بـالقلَم، بحرف نون وبالقلم وبـما
يسطرون، في سـورة القلَم التي مطلعـها: ˚ن، والقلَم وما يسطرون˝. وجاء الـيوم
الذي رغب فيه أن يعمّـم ما يكتبه على آخرين، فكان أن تجرأ وأرسل سطوراً كـتبها
إلى مـجلّة أسبـوعيـة تتضـمن نقـداً لمقـال قرأه فـيهـا، وترقب النشـر وسعـد حين قـرأ
اسـمــه في بريد القـرّاء ورد المــحـرّر عليـه. ثـم أقـبل حـين انتــقل لإلقـامـة فـي دمـشق
والعمل فيها وإكمال دراسته الجـامعية على الكتابة في جريدة حائطية، ولم يلبث أن
جـاء يوم عكف فيـه على كتـابة بحث فكري أرسله لمـجلة اآلداب البـيروتيـة، وما كـان
أسعـده حين رآه منشوراً في أحـد أعدادها. وهكذا وجد نفـسه يأنس القلم ويواظب
على كتابة خواطره حالما تخرج من الجامـعة، ثم ينتظم في كتابة المقال األسبوعي
في صـحـيـفـة يومـيـة حيـن انتـقل إلى العـمل مـدرّسـاً في طرابلس الغـرب، وهي عـادة

الزمته أربعين سنة تالية، وجعلته واحداً من أهل القلَم.

تابع صـاحـبنا في رحلـته هـذه التـأمل في الكون واألرض والحـيـاة واإلنسـان،
في مـجـتـمـعه وفـي نفـسه، وشـغله مـعنى الـتعـمـيـر وظاهرة العـمـران البـشـري، فـعُني
بالكـتــابة في قــضــايا اإلنـســان، واحــتــرف التــفكـر والتــفكيــر وعُنـي بتــحليـل ظاهرة
اإلنسـان الذي خلقـه بارئه «صـاحب رؤيـة وفكر»، وكـتب سـاعـات ال يسـتطيع عـدها،
مسطراً آالفاً كـثيرة من الصفـحات جاءت في خمـسين كتاباً. والحمـد لله «الرحمن»

الذي خلق اإلنسان علّمه البيان.
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في ظل المـتغـيّـرات المـتـسارعـة - خالل النصف الـثاني من القـرن العشـرين
المـيـالدي - في األنظمـة : السـيـاسـيـة واالجـتـمـاعـيـة واالقـتـصـاديـة وتطوُّر أسـاليب
العلْم والـمـعلومــات واتصـاالت الفــضـاء والتــقـدّم التكنـولوجي، كـان ال بدّ أن تـحـدث
تحـوّالت عمـيقـة في صـورة المجـتمـعـات، والعالقـات اإلنسـانية، وحـياة األفـراد، وأن
يكون لكل ذلك آثاره في المـشاعر والتـصورات والرُّؤى واألفكار والتطلـعات. وهكذا
لم يعُـد من المـسـتطاع أن تنفـصل أسـاليب التـعبـيـر وعناصـرُه عن بواعـثه ودواعـيـه
الفكرية والوجدانيـة الجديدة المتـغيرة، وال أن تثْبُت عنـد صورة بعينها ال تتـجاوزها
حين كانت تلك األساليب والـعناصر- على مدى سبعة عشـر قرناً -  مناسبة لنبض
الحـياة، مـواكبـة لتطوّرها المـتـدرج، فألِـفَـتْـهـا اآلذان واستكانت لهـا، والتـصقت بهـا
النفــوس حـــتى كــانت ال تطيـق عنهــا افــتــرقــاً، وال تـكاد تتــصــوّر لهــا بـديالً، إالّ في

النادرالذي ال حُكم له.

وفي تلـك السنوات الـخــمــســـين تالحــقـت األحــداث الســيـــاســيــة، واضـطربت
المــفـــاهيم والمـــقــاييس، واخــتـلطت القـــيَم والمــثُــل، ثم انطلـقت صــواريخ الـفــضــاء
ومرْكباته ومحطّاته واكـتشافاته، وجال معها اإلنسان حـتى سبح في فراغ الفضاء،
واسـتـقـرت قـدمـاه على القـمـر، وانطلق إلى كـواكب أخـرى. وارتفـعت وتيـرة الحـيـاة،
واشـتــدّ صـخـبُـهــا، وتسـارع نبـضــهـا، وأخـذ اإلنســان يلهث وراء كل ذلك مــشـدوهاً
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مــدهوشــاً. فكان ال بدَّ لـه من صــورة للتــعــبــيـر تـتناسب في مــوســيــقــاها وألفــاظهــا
ومـعـانيـهـا، مع نبـض حـيـاته الحـقـيـقـيـة الواقـعـيـة، ومع نبـض عـصـره هو، وليس مع

نبض حياة أسالفه وعصورهم.

ولكن األمر لم يكن سهـالً، فهذا التراث له تقاليده األدبيـة الضاربة في أعماق
التــاريخ، وكــانـت لـه جــذوره المــمــتــدة فـي باطن األرض. وال يســتطـيع المــبــدع أن
يُـــنحِّــي ذلك كلــه، ويبـــدأ من جـــديـد أو أن ينطلـقَ من فـــراغ. وبذل روّاد نـهــضـــتـنا
األدبيـــة - في أواخــر الـقــرن التـــاسع عــشـــر ومطالع الـقــرن العـــشــرين - جـــهــوداً
متـواصلة لمسايرة المـتغيـرات في الحياة. فـتمثل جـهد الرائد األكبـر محمـود سامي
البــارودي في تمـزيق األكــفـان التي كــادت تدفن شـعــرنا العـربـي، وانطلق يعـبــر عن
مضامـينَ جديدة بديباجـة مشرقة وموسـيقى عذبة، أحيـا بهما رونق الشعـر العربي.
وسار من تاله من الشعـراء على أثره، وكان أوضح تجديد لشوقي االنتقـال بالشعر
من القصائد المتفرقة إلى المسرحيات الشـعرية، واستمر هو وغيره في التعبير عن
األحـداث السـياسـيـة واالجـتمـاعـيـة في عصـرهم ووصف المـكتشـفـات والمـختـرعـات
الحـديثـة حيـنئذ. ومع ذلـك ظل هؤالء الروّاد العظمـاء يدورون في مـوسـيقى شـعـرهم
وألفاظه وشكـله في دائرة التراث الشعـري في عصـور ازدهاره، منذ الجاهليـة حتى

أواخر العصر العبّاسي وما بعده.

وجـاءت مــحـاولة جـديدة تـمـثّلت في إطالق أواخــر األبيـات من قــيـود القـافــيـة،
ي هـذا الشـعـر بالشــعـر المـرسل، وكــان من أوائل روّاده: توفـيق الـبكري (في وسُـمـِّ
مطالع الـقـرن العــشـرين الـمـيــالدي)، ومـمّن نظم هـذا الشـعــر المـرسـل - في بعض
شـعـرهم - : الزهاوي وعـبـد الرحـمن شكري وأحـمـد زكي أبو شـادي وعليّ باكـثـيـر
وغـيـرهم. ولم يُـكتب لهـذا الضـرب من التــجـديد الشـيـوعُ والسـيـرورة، فـقــد نَبَتْ عنه

.Blank Verse األذواق واألسماع، إذ كان تقليداً محضاً لما يسمّى باإلنجليزية
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ومـا كادت الحـرب العالـميـة الثانيـة تنتـهي حتى كـان نفـر من الشعـراء -  من
الجيل الثـالث بعد روّاد النهضـة - قد اطّلعوا على الحركـات الشعرية التـجديدية في
الغـرب، وخـاصّـة عــلى مـا قام بـه عِـزْرا بــاوند (Ezra Pound)،  وتومـاس سـتـيـرنز
إليــوت (T.S. Eliot). فكان أن أدرك هؤالء الـشـعــراء أن جـمــيع مــحـاوالت الـتـجــديد
السـابقة قـد حافظت على البـيت الشعـري بشطْريـه، وعلى تفـعيـالته المتكـرّرة، سواء
أكـــان الـبـــيـت تامّـــاً أم مــــجـــزوءاً أم مــــشطوراً. ورأوا أن هـذا االلتـــزام بـالشطـرين
والتفعيالت المتكرّرة يقيّد حرّيتهم في االنطالق نحو تجديد يجعل من شعرهم نمطاً
مـغايراً لـلبيت الشـعـري. فـاتخذوا من التـفـعـيلة أساسـاً لشـعـرهم، بدالً من الشطرة،
ونوّعـوا في عــدد هذه التـفـعــيـالت، فـهي أحـيــاناً تفـعـيـلة واحـدة في السطر وأحــيـاناً
تفـعـيلتـان أو ثالث أو أكـثـر في بعض األسطر التي تليـه، وانتـفى التـسـاوي في عـدد
التــفـعـيــالت، وأصـبــحت تُكْتب في سطـور تطول وتقـصُــر، بدل األبيـات الـمـتـســاوية.
وهكذا أحـسّوا باالنعـتـاق واالنطالق، والتدفـق في التعـبيـر عـما يريدون التـعـبيـر عنه
دون أن تحُـــدَّهم قــافـــيــة واحـــدة يلتـــزمــونهـــا دائمـــاً، ودون أن تقــيّـــدهم الشـطرتان

بتفعيالتهما المتساوية المتكرّرة.

وكان اتصال رواد النهـضة األدبية أوالً ثم روّاد هذا التجديد الشعـري بشعر
. وكـان هذا االتصــال ظاهراً في التـراث عــامّـة في مـخــتلف عـصــوره اتصـاالً وثيـقــاً
ديباجتـهم ونسجهم وألفاظهم واقتـباساتهم وإشاراتهم ورموزهـم وتضميناتهم، وكل

ذلك من الوضوح والكثرة بحيث ال يحتاج إلى ضرب األمثلة.

ولم يبدأ رواد التجـديد حركتهم - منذ أواخر األربعين من القـرن العشرين -
إال بعـــد أن قطعـــوا شـــوطاً بل أشـــواطاً في نـظم الشـــعـــر المــوروث أو الـعــمـــودي،
واشــتُـــهِــروا أوّالً مـن خــالل نظمـــهم لذلـك النمط مـن الشــعـــر، ثم ســاروا فـي طريق
التجـديد عن بيّنة وبصـيرة وعلى هدْي سَنَنٍ الحب. حـتى إن بعضـهم لم يلتزم دائـماً
بهـذا النـوع من الشـعـر في كل مــا ينظم، بل أخـذ يُدخـل في ثناياه أبيـاتاً كــاملة من

ذات الشطرين.
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ومع ذلك فقد أوغل بعض هؤالء الروّاد المجدّدين في تقليد االتجاهات األدبية
الغـربية الحـديثـة في فرنـسا وبريطانيـا والواليات المـتـحدة. وأسـرفوا في اسـتـعمـال
لغة الحـديث اليومي في الشـعر، ويكفي أن نقـتبس ما قـاله ييـتس  Yeats: «لقد كنا
نريد التــخلص ال من مــقــاييس البــالغـة وحــدها فـحــسب، بل من الـعـبــارة الشـعــرية
أيضــاً، لذلك حــاولنا أن نخلع كل مــا يتّــسم بالتكلـف وأن نخـتــار أسلوباً أقــرب إلى
الكالم، بسيطاً كأبسط أنواع النثر...» باإلضـافة إلى ذلك غلب على بعضهم أسلوب
ت.س. إليوت باتباع األسلوب الصُّوري، والتعبير بتقديم صورة تعقبها صورٌ غيرُها
تنقل لـلقـارىء فكرة القــصـيــدة، وكـان الذي أقـام هـذا األسلوب في العـقــد األول من
القــرن الـعــشــرين الـشــاعـــرُ األمــريكـــيُّ المــوْلِــد عـزْرا باونـد «ويعـود األسـلوب في
جذوره األولى إلى الرمـزية الفرنسـية التي تبلورت في أواخـر القرن التاسع عـشر...
ويقــــوم األسلوب الـصـــوري علـى بلورة  صــــورة أو سلـسلة مـن الصـــور تـؤدي  إلى

التعبير عن فكرة...».(1)

وكان إليوت واسع الثـقافة، متعـدد مصادرها، وكان يرى أن غـزارة الحصيلة
الثقـافيـة وسعة قـاعدتهـا لدى الشاعـر هي أساس الشـعر الذي يستـحق هذا اإلسم.
وقد نشر أكـبر قصائد القـرن العشرين في اللغة اإلنجليـزية، وأهمها، وهي «األرض
اليـبــاب» جـمع فـيــهـا ثقــافـات عـصـره وثـقـافـات الســابقـين عليــه بلغـات عــديدة ومـأل
القصيدة بإشارات إلى 35 كاتباً وكتاباً، بسبع لغات غير اإلنجليزية، بغير شرح وال
خت - من هذه القصيدة - صفة الغموض تفسير وال إشارة قد تُروي الغليل. فترسـَّ
والتـعــقـيـد فـي شـعـر إليــوت، وظهـرت فــيـهـا خــالصـة مـركــزة للصـور التـي سـبق أن
رأيناها في بواكير شـعره. وال بدّ لمن يتصدّى لقراءة القصـيدة أن يطيل التأمل في
الصور والـعالقات التـي تبدو غيـر مألوفـة حتى بعـد قراءات عـديدة. ليس في األرض
اليـبــاب «شكل» شـعــري أو «نمط» مـألوف من حــيث عـدد التــفـعـيــالت أو األبيـات أو
نظام القـوافي مـمّـا ألِـفـه قـارىء الـشـعر. فـهـي مـثالٌ عـلى «الشـعـر الحـرّ» الذي بدأه
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األمـريكي «والت  وتمن» عـام (1855م) يوم أصـدر مـجمـوعـة «أوراق العـشب» وأثار
ضـجة في األوسـاط األدبية بسـبب غيـاب الوزن والقافـيـة بالمعنى المـألوف. في هذه
I.A.) «القـصيدة يـستـعيض إليـوت عن ذلك كله، بما يدعـوه الناقد الكـبير «رتـشاردز
(Richards باسم «مـوسـيـقـى األفكار» وهي التي تعـوّض عن غـيـاب الـوزن التـقليـدي
والقافيـة المعتادة. وفيهـا نجد «الفكرة» هي األساس في القصـيدة، تتكرّر أو تتواتر
بطريقة أو بأخرى لتقدم صورة مـتكاملة لما يريده الشاعر. وكذلك فإن طول الشطر
مـرتبط بالعـبـارة الـتي تصـور الفكرة وليس بعـدد تفـعـيـالتٍ مـفـروضٍ عـلى الشطر أو
نوع قـوافٍ يرصُـفـها الـشاعـر طلبـاً لمـوسـيـقى لفظيـة غنائيـة األثر ... دعـائمُ التـراث
هذه ضـرورية في نـظر إليـوت لكل شـعــر يسـتـحق اإلسم، ومن أجل ذلـك كـان شـعـر
إليـوت موضع اتهـام بأنه »«شـعر الخـاصة» أو «شـعر الشـعـراء» وليس شعـرَ العامّـة
ومــتـوسّطـي القـراء، وكــان االتهــام، ومـا يـزال، أن هذا الشـعــر يتــصف بإفــراط في

العقالنية وإفراط في الغموض (2).

وقد أوضح إليوت رأيه في التطور والتجديد في األدب، بقوله (3) : « من حين
إلى حـين تحــدث ثورة، أو تحـوّل مـفـاجىء فـي شكل األدب ومـضـمـونه. حــينئـذ يرى
عدد غـير قليل من الناس أن بعض الكتـابات التي شاعت على مـدى جيل أو أجـيال،
أصـبـحت بـاليـة ولم تعـد تسـتــجـيب ألسـاليب التـفـكيـر والشـعـور والكالم الـمـعـاصـر.
ويبـرز نوع جـديد من الكتـابة يـقابَـل في أول األمـر باإلنكار والسـخـرية . ونسـمع أن
رت، وأن الفوضى قد عـمّت. وبعد حين تـظهر الطريقة الجـديدة أنها التقـاليد قد حُـقـِّ
ليــست عـامل هدم أو تـخـريب إنمــا هي إعـادة بناء وتـكوين [إعـادة خلـق]. إن األمـر
ليس أننـا أنكرنا المــاضـي، كـمــا يحلو للـخـصــوم المـعــاندين لكـل حــركـة جــديدة -
وكـذلك للمـؤيـدين األغـبـيـاء - أن يعـتـقـدوا، ولكـننا وسَّـعنا تصـوّرنا للـمـاضي، ورأينا

الماضي - في ضوء ما هو جديد - في صورة جديدة».
وهكـذا نرى - مــمّــا نقــلناه مـن كـالم إليـــوت ومـــمّـا ذكـــرنـاه عـن قــصـــيـــدته
«األرض اليــبــاب» - أن الحــداثـة عند إليــوت لم تـكن قطيــعــة مع الـتــراث، بل كــانت
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تواصالً به وتفـاعالً معـه، على نقيض مـا ذهب إليه غيـره من دعاة الحداثة، وخـاصة
من بعض العرب.

والكالم على الحـداثة كـالم طويل مـتداخل، فـيـه قدر من الغـمـوض والتناقض،
ل للمـرء أن كل أديب أو ناقــد له حـداثتـه، أو له فـهـمـه الخــاص للحـداثة. حـتى ليـخــيـَّ

وسنحاول أن نقول كالماً واضحاً في هذا الموضوع غير الواضح :

األصل في الحــداثة أنهـا منهج فـكري ومـذهب اجـتــمـاعي ونظرة في الحــيـاة.
وقد اختلف مؤرّخوها في مَنْشَئِِها، فذهب بعضهم إلى أنها تعود إلى عصر النهضة
األوروبيـة، في القـرنين الخـامس عـشـر والسـادس عـشـر المـيـالديين، وذهب آخـرون
إلى أنهـا تعـود إلى عـصـر التنوير في القـرن الثـامن عـشـر، وتأخّـر بهـا بعـضـهم إلى

نهايات القرن التاسع عشر.

وكمـا اختلفوا في مبـدئها، اختلفـوا كذلك في معناها، وينكر أكـثرهم أن تكون
بمــعنى العــصـريـة، كـمــا يردّون قـول الـقـائل : «لكـل عـصــر حـداثـتـه»، فــهم يرون أن
الحداثة سمـة عامّة تصلح لكل عصر، وال تـختلف باختالف العصـور. ذلك أنها تقوم

على أسس ثابتة، أهمها:

1 - رفض سلـطان الكنـيــســة ورجــال الديـن، وقــد تدرج هذا الرفـض إلى مــا
يســـمّى بـظاهرة الـعلْمـــانيـــة أو الـدنيـــوية (Secularism) أو (Laicism) ووصل بهـــا
بعـض المـــغـــاليـن إلى رفض الـدين نفـــســـه، ولـيس االقـــتـــصـــار علـى رفض سلـطان

الكهنوت.

2- تقـديـس العـقل واالعــتـمـاد علـيـه في فـهـم قـضـايا الـكون ومظاهر الحــيـاة.
وذهب المغالون إلى إنكار الوحي ورفض النص اإللهي، وتأليه العقل وحده. 

3- األخـذ بالعلْم ومناهجـه. وكمـا كان مـوقف المغـالين من العـقل، كان كـذلك
موقفهم من العلْم في تقديسه وتأليهـه.
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4 - اإليمان بفكرة التـقدّم، وأن الحاضر خـير من الماضي، والمـستقبل خـير
من الحـاضر، والحـياة تسـير إلى األحـسن واألرقى. وذهب المغـالون إلى أن التـقدم
وقْفٌ علـى أوروبا، وأن البـــالد األخــرى بالد مـــتــخـلفــة، وخـــاصــة البـــالد اآلســيـــوية

واإلفريقية، ومن هنا نشأت فكرة االستعمار ووجوبه لتمدين تلك البالد.

وبهذه األسس الثابتة تكون الحـداثة منهجاً فكرياً ومذهباً اجتماعـياً صالحيْن
لجـميع العـصور، مـستـمـرّيْن مع الحيـاة، وليست خـصـائص أو سمـات لعصـر معـيّن

تختلف باختالف العصور.

وحين ننظر إلى مـا عند المسلمين، منذ عصـر النبوة وخالل تعاقـب العصور،
نجد أن الحداثة كانـت من صفات الحضارة اإلسالميـة، بعد أن نخلّص الحداثة من
الغلوّ وآراء المـغـالين. فليس في اإلسـالم كنيـسـة وال رجـال دين من اإلكليـروس، بل
ه، والحـــاكم فــيــه إن اإلســالم ينـكر أن يكون أحــد مـن الناس وســيطاً بـينه وبيـن اللـَّ
يسـتمـدّ وجـوده وسلطانه من األمة بالـبيـعة، وإن كـان يحكم بشـريعـة اللَّه، فهـو ليس
ظلّ اللَّه على األرض، وليست له قداسة، والـحكم في اإلسالم قائم على الشورى. ثم
إن اإلســـالم يـمـــجّـــد العـــقــل، ويـــدعـــو إلى اســــتـــعـــمـــالـــه، ومـــا أكـــثــر اآليـــات
واألحــاديــث التي تحـــضّ علــى التــفكيـر واســتـخـدام الـعـقل. واإلسـالم ديـن العلْم،
فـالعلمـاء هم الذين يخـشون اللَّه مـن عبـاده، والعلمـاء ورثة األنبـياء، وغـيـر ذلك كـثيـر
ممّا يُستشهَد به من ثقافتنا في هذا المقام وفي المقام الذي قبله، وهو العقل، مثل:
الحثّ عـلى طلب العلْـم ولو في الصــين، (وال يكـون العلْم الذي فـي الصــين إالّ علْمــاً
دنيويـاً، وليس تفسـيراً وال فقـهاً وال حـديثاً نبـوياً)، ومثل الحث عـلى االجتهـاد وإثابة
المجتـهد ولو أخطأ. واإلسالم مع التقدم، إذْ هو دين العـمل واألمل وعمارة األرض.
وجمـيع ما ورد فـيه عن تفـضيل العـصر األول ثم الـعصر الذي يـليه، إنمـا المقـصود
منه قــرب الناس من عــهــد النبــوة والصــحـابة، فــهــو تفـضــيل دينـي وليس تفــضـيــالً

دنيوياً.
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وقـد تأثّر األدب بالحـداثة، وخـاصـة الشعـر والرواية والـقصـة، وهو مـا يسـمَّى
هذه األيام بـ «اإلبداع». وحين نعود إلى الصفحـات السابقة سنستخلص من أقوال
النقـاد واألدباء الذين ذكـرناهم األسس التي قـامت عليـها الحـداثة في األدب، وربمـا

كان أهمها:
1- الخـــــروج عن «الـشكـل» الشــــعـــــري أو النـمط الـمــــألوف مـن حــــيـث عــــدد
التــفـعـيــالت أو نظام القــوافي مـمــا ألِـفَـه قــارىء الشـعــر، بل غـيــاب الوزن والقـافــيـة
بالمـعنى المـعـروف. ويـستـعـاض عـن غـيـاب الوزن التـقليـدي والقـافـيـة المـعـتـادة بمـا

يسمّى «موسيقى األفكار».
2 - غلبـة العقـالنية بحـيث تصبح «الـفكرة» هي األساس في القـصيـدة، تتكرّر
أو تتواتر لتقـدم صورة متكاملة. فطول الشطرة مرتبط بالعـبارة التي تصور الفكرة.
وتقــديم صــورة تعـقــبــهـا صُــوَر تنقـل للقـارىء «فـكرة» القــصـيــدة، ذلك هو التــعــبـيــر
بالصُّـوَر، أو األسلوب الصُّوْري الـذي يقوم على بلورة صـورة أو سلسلة من الصـور
تؤدّى إلى التعبـير عن فكرة. وانتهى الشعـر إلى الخلوّ من دفق العاطفة وجيـشانها،

وأصبح كأنه مجموعة خواطر نثرية.
3- اسـتـعـمـال لغـة الكالم اليـومي في الشـعـر والتـخلص من مـقـاييس البـالغـة
والفصاحـة. فليست عندهم ألفاظ وال عـبارات شعرية أو غـير شعرية، وصـار الشعر

كالماً أقرب إلى أبسط أنواع النثر.
4 - استخدام األسطورة والرمز واإلشارات التراثية وخاصة الصوفية، فغلب
على الشـعر الغـموض. وبسـبب هذا الغمـوض، واستـخدام الصـور المتـراكبة أصـبح
على من يتـصدّى لقـراءة القـصيـدة أن يطيل التـأمل في الصور واألفكار واإلشـارات

والعالقات التي تبدو غير مألوفة حتى بعد قراءات متعدّدة.
وقـد حـرصتُ في اســتـخـالص هذه األسس على اقـتـبـاس األلـفـاظ والعـبـارات
نفــسـهـا الـتي أوردها هؤالء النقــاد واألدباء، مع أنهـا تـبـدو تكراراً لبــعض مـا ســبق

ذكره.
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ونعـود إلى هذه الحـركــة أو الظاهرة التـجـديدية الحـديثـة فـي الشـعـر العـربي،
فنجد أنهـا لم تنل الفرصة الكافـية لتبلغ مـداها، وتحقق ذاتَهـا، وتتطوَر مع المراحل
واألجـيـال المـتعـاقـبـة، فـقـد وقفت عـند روّاد هذه الحـركة، ولـم يقم من بين تالمـذتهم
وأتبـاع مـدرستـهم من يعـمل على وضع أصـول وقـواعـدَ واضحـة المـعـالم لحركـتـهم،
ولم تتعـاقب في أكثـر شعراء الجـيل الثاني بعـد هؤالء الروّاد النماذجُ الشـعرية التي
تتجاوب مع الذوق العربي المعاصر بحيث تسـتسيغها األذن وتسْـكُن إليها  النفس.
ويبـدو أن تحـرّر أبناء هذه المـدرسـة من قـيـود اإليقـاع المنظم وقـيـود القـافـيـة، ومن
أسرار اللغـة واختيـار األلفاظ والعـبارات واألساليب الشـعرية المـصفَّاة، ومـعالجتِـها
حـتى تُسلِـسَ لهم الـقِـيـاد، واالنجرافَ إلـى استـعـمـال ألفـاظ الكالم اليـومي العـادي،
باإلضافة إلى هـذا الغموض الذي أسيء فهمـه والهدف منه، كل ذلك  جعل التـالميذ
يستسهلون اقتحام محراب الشعر. فأتوا بكالم ال يمتّ إلى الشعر بأدنى نسب، وال

إلى الكتابة األدبية بأوهى صلة.

ولذلك أنكر اآلباء أبناءهـم، وتبرأ األسـاتذة من تالمـيـذ مدرسـتـهم، وأصـبحـوا
يقـولون فـيـهم مـا كـان يقـوله في هؤالء األسـاتذة الجـيلُ السـابق عليـهم من الشـعـراء
والنقاد. وربمـا كان أوّلَ من انقلب على هذه االتجـاهات الشاعرةُ العـراقية المـجدّدة
نازك المـالئكة، فـأصدرت في ذلـك كتـاباً تشـرح فيـه مـوقـفهـا (4). ثم نجـد رائداً آخر
هو الشــاعــر المــجـدّد الـمـبــدع صــالح عـبــد الصــبــور الذي أعلن قــبل مــوته (5) «أن
د لهـذا النوع من الشـعر السـائد اآلن !» فكيف به خطيـئتـه عظيمـة ألنه قد يـكون مهـَّ
لو عــاش إلى أيامنا هـذه ورأى مـا نرى ؟ وبعــدهمــا نجــد الشـاعــر الروائي القــاص
جبـرا إبراهيم جبرا يقـول من حديث طويل لجـريدة الحوادث (6) : « بعد ثالثين سنة
من بدايتنا في عـمليـة التـحـديث الشـعـري تحقـق الكثيـر لكنه فـي تحقـقـه انفلت. كـان
للشــعــر العـربـي نوع من القــدسـيــة، اآلن فــقـدَ الـشـعــر العــربي هذه القــدســيـة. لقــد
حضَّرنا ثالثين سنة حتى أصبح  قولُ مثل هذه القصائد الحديثة ممكناً ولكنْ يخيّل
لي أحـياناً أننا أخطأنا بذلك التـحضـير ألننا مـهّدنا لهـذا النوع من الشعـر». ثم هذا
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هو الشاعـر محمود درويش يشـتدّ في توضيح مـوقفه، فيـقول (7) : إن ما نقرأه منذ
سنين بـتـدفـقـه الكـمي المنهـور (؟) ليـس شـعـراً. ليس شــعـراً إلى حـدّ يجــعل واحـداً
مـثلي متـورطاً في الشـعـر منذ ربع قـرن مضطراً إلعـالن ضـيقـه بالشـعـر. وأكثـرَ من
ذلك : يمـقتـه، يزدريه، وال يفهـمـه. إذ كيف تسنى لهـذا اللعبِ العَـدميّ أن يوصل إلى
إعـادة النظر والتـشكيك بكامل حـركة الشـعـر العربـي الحديث، ويغــرّبَها عن وجـدان
الناس إلى درجة تحـولت فيها إلى سـخرية؟ لقد اتسـعت تجريبية هذا الشـعر بشكل
فضـفاض حتى سـادت ظاهرة ما ليس شعـراً على الشعر واسـتولت الطفـيليات على
الجـوهر لتعطي الظاهـرة الشعـرية الحديثـة سمـات اللعب والركـاكة والغـموض وقـتل

.« األحالم والتشابه الذي يشوش رؤية الفارق بين ما هو شعر وما ليس شعراً

ونستمـر مع هؤالء الشعراء المجدّدين الـرّواد فنرى الشاعر الناقد أحمـد عبد
المـعـطي حـجـازي يكـتب في سلسلة مــقـاالته عن أحــفـاد شـوقي في جــريدة األهرام
فيقول عن قـصيدة النثر (8) : «إذا كنا نريد أن نأخذ قصيـدة النثر مأخذ الجد، وأن
نميّز فيهـا بين الجيد والرديء، وأن نتوقع لها مصيـراً نطمئن إليه بعض االطمئنان،
فعلينا أن نفـهم األساس الذي قامت عليـه، وأن نختبر مـا يقال حولها من كـالم، وما
يُسـتـخـدم في هذا الكالم من مـعلومـات واصطـالحات. ولـنبـدأ باإلسم الذي يبـدو لنا
من أول وهلة أنه يجمع بين طرفـين متناقضين، فـالقصيدة من حيـث هي شعر ال بدّ
أن تكون مــوزونة، فــإن خلت من الـوزن فـهي لـيـست شــعــراً وليــست قـصــيــدة. هذه
النظرة قـد تتهم بالمـحافظة، ويبـقى علينا أن نختـبر هـذا االتهـام، إذا كنا ننظر إلى
الشعـر انطـالقاً من التراث الـعربي وحده، ومن مـعرفتنا لطبـيعة األصـوات في اللغة
العربية، وبالتالي لطبيعة الوزن في الشعر العربي، فالقصيدة ال بدّ أن تكون موزونة
وإالّ فلن تكون. لكن قصيدة النثر لم تظهر من التـراث العربي، ولم تأخذ اسمها من
اللغة العربية، وإنمـا ظهرت في الشعر الفرنسي، وأخذت اسمها من الـلغة الفرنسية
(Poème en Prose) ، وقد ترجمنا هذا اإلسم إلى الـلغة العربية فكان قصـيدة النثر.
مـعنى هذا أننا نحـاول أن نلـقّح الشـعـر العـربي بشكل جـديد ينتـمي في األصل إلى
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الشعر الفرنسي، ويعتمد اعتماداً جـوهريّاً على الخصائص الصوتية للغة الفرنسية،
وهذا مـا ينفي الـتناقض الذي وجـدناه في اإلسم من ناحـيـة، لـكنه من ناحـيـة أخـرى
يحـدّد المـشكلة األولى التي تواجـهنا في كـتـابة قصـيـدة نثـر باللغـة العـربية، وتتـمـثل
هذه المـشكلة فـيـمـا بين لغـتنا واللغـات األوروبيـة من اخـتالف جـوهري في الطـبيـعـة
الصـوتيـة نشـأ عنه اخـتـالف جـوهـري بين عَـروض الشـعـر العـربي وعَـروض الشـعـر
األوروبي، وهو اخـتـالف يسـمح للشـاعـر األوروبي بأن ينشىء قـصـيـدة غـيـر مـوزونة

يبدو أن اللغة العربية ال تسمح  بها للشاعر العربي».

وبعد،

فـهل آن اآلوان - بعد نصف قـرن -  من مـحاوالت التـجـديد والتجـريب، ومن
الشعـر المرسل والشعر الحـر (شعر التفـعيلة) ثم قصـيدة النثر، ومن شعـر الحداثة
وشعـر ما بعـد الحداثة (!) أن تسـتقـر صورة الشعـر الجديد أو الحـديث على أسس
فنّيـة مـسـتسـاغـة ؟ مـا أظن ذلك بمـسـتطاع، فـال بدَّ أن تتـجاوز في كـل عصـر صـور
ومـستـويات مـختـلفة من اإلبداع واإلنتـاج. ونرى ذلك في عـصـورنا األدبيـة السابقـة،
مثلمـا نراه في أوروبا وأمريكا في هذا العـصر، إذ ال يمـثل نتاج الحـداثة أو تيارها
إالّ جــزءاً مـن النتــاج األدبـي هناك. فـــهل نقــبـل أن نوسّع الحـــيّــز الشـــعــري بحـــيث
تتـعايش األنواع الشـعـرية المخـتلفـة، ونترك لـلقرّاء وللنقّـاد (الحـقيـقـيين) أن يجـولوا
في هذه األنواع كــمــا يحلو لهم  وكــمـا تـسـيــغـه أذواقــهم، على أن ال يَلْـبِـسُــوا الحقّ

بالباطل ويكتموا الحقَّ وهم يعلمون (هل حقّاً يعلمون ؟).
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ممممددددخخخخلللل

مؤلف الـكتاب هو، كمـا جاء في مـستـهله ـ محـمد بن الحـسين المعـروف بابن
الطحـان المـوسيـقي، كنيـتـه أبو الحـسين، وهي واردة مـرتين في الكتـاب، مـرة أولى
في البـاب الخـامس والخـمسـين عند ذكـر المـغنين في الدولة الفـاطمـيـة بمصـر حـين
قال : الشـيخ أبو الحـسين محـمد بن الطحـان مؤلف هذا الـكتاب(1)، ومرة ثانـية في
الباب السابع والسبـعين عندما ساق بيتا لشـاعر معاصر له يدعى البديع مـدحه فيه

بقوله : 
لم يحوها فيما مضى إسحاق(2) فلقد حويت أبا الحسين فضائال

أمـا لقبـه فـهـو في عنوان الكتـاب «الموسـيـقي»(3)، بينمـا هو عند المـؤرخ علي
بن موسى بن محمد بن سعيد المغربي (ت.685 هـ) : «الملحن»(4).

ترجم له أحــد أعـالم الشــام في القـرن الســابع هو كـمــال الدين عـمــر بن أبي
جـرادة المـشهـور بابن العـديم (ت. 660 هـ)، فنعـتـه بقولـه : مغنّ حـاذق عنده فـضل
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وأدب(5). وهذه شهـادة عالم اطلع على كـتاب ابن الطحـان واقتبس منـه في مواضع
مـتعـددة، وانتهت إليـه أخبـاره وأغانيـه عند قـدومه إلى القـاهرة موفـدا إلى صاحـبهـا

السلطان نجم الدين أيوب من قبل الملك الناصر صاحب حلب.

وترجم لـه أيضــا علـي بن ســعــيــد فـنقل عن أبـي العــبــاس القـــرطبي المـــالكي
المـتــوفى عـام 626 هـ قـوله : أنـه كـان آية في صنعـة التـلحـين، وإن أكـثـر الـتـالحـين
المـصـرية من صنعـتـه، ووجـدت في روزنـامة الـمـحادثـة للشـريف مـحـمـد بن الحـسن
الحسيـني اآلفساسي قال : غنيت البن الطحـان في صنعته... وشاهدته بمـصر عند
دخولي إليهـا في آخر سنة 449، وكان شيـخا جميل البزة واللبسـة، راكب حمار من
الحـــمـــر المـــصـــرية بســـرج مـــحلـى ثقـــيل وبيـن يديه مـــملوك، ولـه تقـــدم عند الـوزير
اليـازوري، وكـان يعلم جـواريه، وله كـتـاب «جـامع الفنون وسلوة المـحـزون» في ذكـر

الغناء والمغنين(6).

لم يذكــر أي من الـمـصــدريـن الســابقــين تاريخ والدة ابن الـطحــان وال تاريخ
وفـاته، غـيــر أن عـبـارة القـرطبي تـدل على أنه كـان حـيـا فـي آخـر سنة 449 وقـد بلغ
الشـيــخـوخـة. ومن هنا يـتـبـين أنه من أهـل القـرن الخـامس الـهـجـري، شـهــد ترعـرع
الدولة الفــاطمــيـة، وبرز في عــهـد الخلـيـفــة الظاهر (404ـ 427هـ / 1021ـ  1037م)،
وكـان مقـربا إلى اليـازوري قاضي قـضـاة مصـر ووزير الخليـفـة المسـتنصـر الملقب

بسيد الوزراء المتوفى عام 450هـ.

ومع عدم تأكـدنا من سنة وفاة ابن الطحان فـإننا نستطيع الجزم بأنهـا كانت
في منتـصف القـرن الخامس، ومن هنا فـال صـحة لمـا ذكـره جرجي زيدان من كـون
ابن الطحـان قـد عـاش في العـصـر المـغولي الـذي يبدأ بـسقـوط بغـداد عـام  656هـ،
وال بمـا أورده فــارمـر من نســبـتـه إلى القــرن الثـامن / الرابع عــشـر م،(7) ومن هنا
أيضــا ندرك أنه عـاصــر الشـيخ ابن ســينا (ت. 428) وتلمـيــذه ابن زيلة (ت440هـ)،

وأنه ـ فيما يرجح ـ استفاد من أعمالهما.
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وقد كان ابن الطحان شيعي النزعة، وهو يجاري في ذلك مخدوميه من رجال
الدولة في مصـر، وشواهد هذه النزعة متـفرقة في كـتابه كقوله : قـال اإلمام علي بن
أبي طالب صلوات الله عليـه...، وكنعته للخليـفة الظاهر بقوله : مـوالنا الظاهر قدس

الله روحه وبقوله : موالنا صلوات الله عليه(8).

ثثثثققققااااففففتتتتهههه    ااااللللممممووووسسسسييييققققييييةةةة

إن األخـبــار التي تفـصح عنـهـا المـصـادر الـتي أتينا على ذكــرها غـيـر كـافــيـة
لتقيم ترجمة ضـافية لحياة ابن الطحان الموسيقي : غـير أننا ـ من خالل ما بثه في
ثنايا كـتـابه ـ نستـطيع أن نلم جـملة من المعـلومات من شـأنهـا أن تلقي الضـوء على

مؤهالته وثقافته الموسيقية وتدل على سمو منزلته في الغناء والتلحين.

فــقــد تلقـى أصــول الغناء عـن أســاتذة المــوســيــقى بمـــصــر، وذكــر من هؤالء
«شـجـاع» غـالم ابن تمـامـة الذي أخـذ عنـه الغناء في صـغـره(9) كـمـا أخـذ عن والده

أبي محمد ابن الطحان.

وكـان والده هذا ملحنـا خبـيـرا عـارفـا بحـدود الغنـاء، ليس يعلم ذلك ويعـتـمـده
غيره، كـما كان ضليعـا في تعليم الموسيقى والغناء، فـقد عهد إليه الشـريف المغني
ـ يوما ـ تعليم ابنه لولو وابنته نحرير وزوجـته. وإذ لفت نظره أن نحرير كانت أسبق
الثـالثة إلى التـعليم فقـد قـال لوالدي : (يا أبا مـحمـد، أرأيت مـا أسرع حـفظ نحـرير
لمـا يلـقى عليـهـا، فــقـال له والدي : المطـبـوع إذا ألقي عليـه شـيء كـأنه يذكـر شــيـئـا

يعرفه ونسيه)(10).

ومـمـا يدل علـى تفـوق والده في الغناء والـتلحـين مـا مـدحـه بـه الشـعـراء. ومن
هؤالء ابن بشر إذ يقول :
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غنى واإليقاع دون بيان منطقه بيان       فكأنما يده فمه وقضيبه فيها لسان(11)

وكـان والده إلى جـانب ذلك شـاعـرا، ومن شـعره مـا نظمـه في هجـاء عـصـريّه
المغني المعروف بأخي سعيد األبرص :

لقد كان ابن الطحان إذن من أسرة موسيقية، نبغ فيها والده أبو محمد فقفا
أثره(13)، ونبغ فـيـهـا شـخص آخـر كناه «أبا عـبـد الله»(14) فـال عـجب أن يبـز أقـرانه
وأن تصبح له في الموسـيقى مكانة رفيعة، فيـمدحه الشعراء و يشيـدون بمهارته في

الغناء وضرب العود، يقول عبد المحسن :

ويقول في حسن عزفه أبو المشكور الحلبي :

ويقـول أبو الغنائم زيد بن أحـمـد في جودة عـزفـه على العود حـتى لكأن عـوده
خطيب بليغ :

 

تـحــــــرك كـل عــــــضـــــــو للـســـــــمــــــاع
أنطـرب من ســــمــــاع أو إيـقــــاع(15)

فــــتــى إن جـــــس أوتـارا لــعـــــــــــــــــود
فــــــمـــــا نـدري إذا مــــــا جس عــــــودا

مـن تـمــاثيـله التي صـــورت في حــبـــابه
لو يكن عـاقال ألعمـاه طول انتحـابه(12)

عجبا من أخي سعـيد وما قد طفا به
ناسيـا ما بجسـمه ظاهرا في إهابــه

أيا مـن كل ذي فــــضـل مــــبـــيـن منـه تمــــتــــار
يعـــــود القـلب مـن ذكــــراك أشــــواق وتـذكــــار
فـــــخـــــبـــــرني أ األوتـار عنـد القـلب أوتـار(16)

كــــــــــــــتـب الـغــــــــــــــرائـب أو ضــــــــــــــرب
يـتــــــــــه خـطـيــــــــــبــــــــــا مـن خــــــــــشـــــب

ذاك الــــبــــنــــان إذا كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتــــب
مــــــــــــــــــــــــا أن رأيـــنــا قـــــــــــــــــــــــــبــل رؤ
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يـمــــــينـا، والـســــــوانـح يوم جــــــمـع(24) حـلفـت لـهـــــــا بمـــــــا نـحـــــــرت قــــــريـش

تـثـنـت علـى دل وحـــــــــسـن قــــــــوام(23) ومـــهـــزوزة هـز القـــضـــيـب إذا مـــشت

فــــاقت وقــــصــــر دونـهــــا الحــــذاق(18) حـلـيـت مـــــــــــا لـحـنـتـــــــــــه بـصـنـاعـــــــــــة
ومما يدل على براعته في التلحين قول البديع فيه :

ومـمن لحن أشعـارهم ابن الرومي(19)، وعـبد المـحـسن سالف الذكـر(20)، وله
أصـوات كثـيرة لحنهـا وال ينسبـها لقـائليهـا(21)، وأخـرى وضعـها ونسـبهـا إلى والده

وإلى بعض المتقدمين(22).

 وقد تفنن في ركوب أسـاليب التلحين وطرقه، فجاءت أصـواته لتعكس نماذج
لما شاع في زمانه من أنواع النشد، وطرائق اإليقاع والعزف.

فمن الـنشد صوت له ركـبه على نسق يـسمى «المسـهم»، وهو ما أوله بـسيط،
ووسطه نشيد، وآخره بسيط، ومطلعه :

ومن النـشـد أيـضـا صــوت لـه ركـبــه علـى نسق «المــعكوس»، و (هـو الذي من
أوله عـمل إلى آخر جـزء المصـراع األول، ثم ينشـد ( المصـراع ) الثاني إلى آخـره

ومنصرفه في نشيد حتى تنقضي فاصلته فيه) ومطلع هذا النشيد :

ويزيد ابن الـطحـان فــيـقــول في وصف هذا الصــوت : (ابتـدعــتـه، ولـيس على
وجـه األرض من عـمل مـثله فـيـمـا سـمـعنا ورأيـنا وال جـاءنا نبـأه في كـتـاب من كـتب
الغنـاء)، ثم يضــيف قـائـال : (وهذا (التــأليف) مــتـعــذر صــعب باالخــبـار فــضــال عن
السـماع، وهذا الصـوت يبتـدئ في الثقـيل الثـاني المحـمول وينصـرف في المزمـوم،

ولم أسمع مقاال فأحكيه وال ابتداء فأحتذيه).

أمــا في مـــجـــال اســـتــــخـــدام طرائق اإليـقـــاع فـــابن الـطحـــان ـ وهـو يعـــرف
بأجناسـها ـ يعـرض لمـهارته في ركـوبهـا، فيـقول عن المـاخـوري : (ليس بمصـر من
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يوقع منه غـير المطلق وحـده، وأنا أوقع سائره منوعـا، وأغني فـيه أصواتا صـنعتـها
فيه)(25).

وأمــا في مـجــال اســتـخــدام طرائق العــزف فـهــو يعــرف أجناســهـا األربعــة :
الخسرواني، والطرخاني، والخميـري، وخفيف الهزج، ثم يذكر أنه اطلع على رسالة
ابن الزعــفـراني الكاتب، فــوجـد فـيـهــا وصـفـا لخــفـيف الهـزج فــأوقـعـه، وقـاســه على

األصل، ومثله به، وغنى فيه أصواتا(26).

وابن الطـحــان ـ إلى ذلـك ـ عــارف بمـــا يســتـــعــملـه الفــرس فـي طرائقـــهم من
الدساتـين، يتقنهـا ويطرق مواضـعهـا لمعرفـته بهـا بغيـر دساتين، وذلك يصـعب على

المتعلمين، فتركه لهم أولى والحق(27).

وكان البن الطحـان موقف وسط بين الغناء القديم والغناء المـحدث، وفي هذا
المـوضـوع عـقـد فـصـال اسـتهـله بقـوله : (الخـالف في حـسن الغناء القـديم وصـحـتـه

ووثاقته).

وقد نسب البراهيم بن المهـدي مقولة في فضله نصهـا : (فضل الغناء القديم
على الغناء المحـدث كفضل الوشي القديم على المـحدث، ألن القديم كلما أعـدت فيه
النظر حـسن في العـين، والحـديث يفتـضح ويقـبح)(28). وبعـد بسط رأي إبراهيم بن
المــهـدي وعـمــرو بن بانة في المــوضـوع عـاد ابـن الطحـان ليــدلي برأيه فـأفــاد ـ من
خالل حوار طويل جـرى بينه وبين أحد العارفين بشـؤون الغناء ـ أن األصوات كلما
تقــادمت زاد غناؤها نقــصـا وفـســادا لعـدم أخــذها على حــقـيــقـتـهــا، وقـد يشــذ على
المـــغنى مــوضـع منهـــا فــيــزيـد من عنده كـي يســد الخـلل، وليس كـل من نقل الـغناء
القـديـم يشـهـد لهم بـالحـذق ويحكم لـهم باإلحـسـان ، وال هم أفــضل من مـعــبـد وابن

سريج والغريظ ومالك بن السمح ... وإنما وصل إلينا من محسن ومسيء).

والمؤلف مع إقراره بما للغناء القديم من فضل، فهو ـ في ذات الوقت ـ ينافح
عن الغناء المـحدث وعن الملحنين المـحدثين ويرى أنه (لـو كان كل غناء قـديم أجود
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من كل مـا بعـده لمـا عـرف فـضل جـيل بعـد جـيل ولكان مطرحـا مـرذوال، ولمـا عـرف
فضل أحد بعد الصدر األول)(29).

وقـد أهلـتـه مـعــرفـتـه الواســعـة بصناعــة المـوسـيــقى علمـا وعــمـال ليـصــبح من
خــواص رجـال الدولـة الحـاكــمــة في مـصــر، فــاتخـذه الـخليــفـة الظـاهر من جلســائه
المقـربين، وكان يسـتشـيره في أمور الغناء والتـلحين(30) يأخذ برأيه فـيها، ويرجـحه
على آراء غيره من المغنين في كـثير من األحيان(31)، ثم ال يتردد في اتخاذه معلما

لصبية البالط.

وتتوطد العالقة بين الخليفة الظاهر وبين المـغني ابن الطحان لتتحول إلى ما
يشـبه عـشرة األصـدقـاء، فتـرتفع الكلفـة بينهمـا، وتجري الـنكتة البـريئـة بينهمـا، فقـد
حضـر ابن الطحان  ـ يوما ـ مـجلس الظاهر وحضره الـزفان أبو الحسـين بن وليد،

فغنى صوته المعروف :

أخذ الهوى لكم علي مذاهبي  من عن يميني ومرجعي وأمامي

فخرج في مـقطعه (أي خرج وحاد عن اللحن)، فضحك ابن الطحـان، فقال له
الخليـفة : ألي شيء تضـحك ؟ (أألنه) خرج ؟ فـقال : إنما يـخرج من دخل. فـضحك

الخليفة(32).

وكان ابن الطحان من ندماء األمير صـفي الدولة أبي عبد الله محمد بن وزير
الوزراء جــعـفـر بـن فـالح، وجـرت بـينهـمــا أحـاديث طريفــة حـول الغـناء. وكـان أكــثـر
األمـراء احتـفـاء بابن الطحـان اليـازوري وزير الخليـفـة الفاطمـي المسـتنصـر (427 ـ
487 هـ/ 1035 ـ  1094) وقـاضي قـضـاته بحـضـرة القـاهرة ، فـقـد قـربه إليـه وعـهـد

إليه بتعليم جواريه وأوالده(33).

ومع سعة مـعرفته بالمـوسيقى وضلوعه فـيها فقد كـان ضنينا باألصوات التي
يلحنـهـا، وهو ـ أحــيـانا ـ ال يجــد ضـيــرا في اإلعـالن عـن بخله بهــا على المــتـعلمــين
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وإخفائها عن المـغنين. يقول في الغناء الماخوري : أغني فيه أصواتا صنعـتها فيه،
وقل مــا أظهــرها إلى الـوجـود شــحــا بهــا أن تؤخــذ فــتكثــر، ويدعــيــهــا من يأخــذها

ويغضيني فضيلة المعرفة والتفرد بها(34).

ويقول أيضـا وهو بصدد الحـديث عن خفيف الهـزج : غنيت فيـه أصواتا، ولم
تسمح نفسي بإذاعته لقلة إنصاف أرباب هذه الصناعة(35).

ووووضضضضععععييييةةةة    ااااللللممممووووسسسسييييققققىىىى    ففففيييي    ممممصصصصرررر    ععععللللىىىى    ععععههههدددد    ااااللللممممؤؤؤؤللللفففف

يذهب فارمـر في بعض مباحـثه إلى أن المشـرق العربي ـ وخاصـة منه منطقة
العــراق ـ عــرف ابتــداء من منتــصف الـقـرن الخــامس هــ/الثــاني عــشـر م، وبـشكل
مـفاجئ ـ فـترة جـمـود وتوقف عن أي إنتاج علـمي في مسـتوى مـا وضـعه إبن سـينا
(ت 1038/42) وتلمــيــذه ابن زيلة (ت 1048/440)، وقــد اسـتــمـرت هذه الـفـتــرة التي
أربت على قـرن ونصف قـرن إلى حين ظهـور أعـمال األرمـوي بالعـراق أواخر القـرن

السابع هـ/ الثالث عشر م.

وهو وإن كـان يعـتـبر ظـهور أمـيـة بن أبي الصلت بمـصـر في القـرن السـادس
هـ/ الثــاني عــشـر م اســتــثناء يكســر مـا ذهـب إليـه، فلـقـد أخطـأ عندمــا صنف ابن
الطحــان المــصــري ضـمـن أعـالم الـمـوســيــقى في القــرن الثــامن الهــجــري/ الرابع
عـشــرم، وبذلك فــاته أن يقف علـى واحـد من أبرز رجــاالت المـوســيـقـى العـربيــة في
القـرن الخامس كـان قد لـمع نجمـه في حاضـرة القـاهرة خالل حكم الـفاطمـيين قـبل
أن يدركـــه أجله قــرابـة سنة 449 ولم يمـض على وفــاة ابـن ســينا غـــيــر عــقـــدين من

الزمن، وعلى وفاة تلميذه ابن زيلة غير تسع سنوات.

لقـد دأب الفاطمـيون مـنذ تأسيس دولتـهم في مـصر على منافـسـة العبـاسيـين
والسـير على منوالهم في ركـوب أسبـاب التـرف والبذخ كلمـا تأتت لهم ظروف األمن
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والدعـة واالطمــئنان على عـروشـهم. وكــان من وراء هذا السلوك إحـسـاســهم القـوي
بأنهم يحـقـقـون في مـصـر مـا عـجـز عنه سـابقـوهم منذ عـهـد الفـراعنة، وهو تأسـيس
دولة ذات كيان قومي كامل االستقالل وقد عرفت الموسيقى بعض االزدهار منذ أن
توطد الحكم للمـعز الفـاطمي (952/341-973/365) الذي أنشـأ في القاهرة القـصور
وأظهـر فــيـهـا الكثــيـر من البـذخ والـتـرف والعناية بالـغناء والقـيـان، وفـي أجـواء هذه
القصور تفـتقت عبقـرية ابنه تميم الفنية، فكان شاعـرا مكتمال عكف على المـوسيقى
مثل أبـيه(36) كـما حظيت المـوسـيقى بمـزيد من العناية في عـهد العـزيز (975/365-
996/386) ثم في بداية ملك خلفه الحاكم وهو يومئذ تحت وصاية األستاذ برجوان،
فلمـا قـتل الوصي تكشف الحـاكم عن شـخصـيـة متـقلبـة، فـهو تارة يشـجع عـز الملك
مـحـمد بن عـبـيـد الله بن أحـمـد الحراني الـمسـيـحي الكاتب المـؤرخ (ت 1029/426)
صـاحب «مــخـتـار األغــاني ومـعـانيــهـا»(37) ويحف برعــايتـه الحـسن بن الـحـسن ابن
الهـيـثم (ت 1088/430) صـاحب «شــرح األرمـونيـقـى القليـدس» ومـؤلف «رســالة في
تأثيـرات اللحـون الموسـيـقيـة في النفـوس الحـيوانيـة»(38) وهمـا كتـابان يعـتبـران في
عـداد التــراث العـربي المـفــقـود، وهو تارة أخـرى يقـلب ظهـر المـجـن للمـوسـيـقــيـين،
فيهددهم كلما جرأوا على الغناء(39)، ويأمر (بتكسير اآلالت وحظر األغاني وتحريم

ما جرى على هذا المجرى و تعفية آثاره)(40).

ومع أن الفــتــرة التـي عــاش فـيــهــا ابـن الطحــان (قــرابة 370هـ/980م 449هـ
1057م) والتي واكبت امـتطاء عرش مصـر من طرف الحاكم (1021/412-996/386)
والظـاهر(1021/412-1035/427) والمــــســــتنصــــر(1035/427) كـــانـت أقل إشــــراقـــا
واسـتـقـرارا من فــتـرة المـعـز وخلفـه الـعـزيز فـإنهـا عـرفت درجـة عــاليـة من االزدهار
كانت موضع إعجاب الرحالة الفارسي ناصر خسرو في حقبة ما بين 1046 و1049
لوفرة الخدم في قصر الخـالفة على عهد المستنصر، وفيهم ـ يومئـذ ـ عدد كبير من
الجواري والقيان وكـذا فخامة موسيقاه في االستـعراضات العسكرية(41) ومن جهة
أخـرى فقـد نهج الفـاطميـون نهج بني العـباس في تـرتيب طبقـات المـغنين والندامى،



ععععببببدددد    ااااللللععععززززييييزززز    ببببنننن    ععععببببدددد    ااااللللججججللللييييلللل112

فــجــرت أمــورهم في ذلك على أحــسن نـظام ونزاهة وحــفظ ولم يـعـرف لـواحـد مـنهم
تخـرم وال تظاهر بغـيـر سـمـاع األغانـي واإلنعام عـلى المـغنين وإطالق الصـالت لهم
واألرزاق على تعليم الجـواري من غيـر منادمة وال مـعاقرة كـيال تخلو دولتـهم من فن
من الفنون لعلو همـتهم وسـماحـة أنفسهم، مـثلما كـانت محل تنويـه المقريزي بـسبب
ما شاهده في نزهات الملك التي كان يحشد لها جـمعا غفيرا من النجب مع النساء

والخدم(42).

وابن الطحـان وهو يؤكـد حرص الخلفـاء الفـاطميـين على الوقـار في مـجالسـة
المـغنين فـهـو يعـرض بسلوك األمـين بن الرشـيـد الذي «خـرق العـادة وظهـر للندامى

واختلط بالمغنين وساوى بين منازلهم ولم يكن يبالي أين جلس»(43).

وقـد كـان وجـهـاء الدولة يسـيـرون على نهـج الخلفـاء في ركـوب أسـبـاب الرفـه،
فـهــذا برجـوان الوصي على الـخليـفـة الحــاكم في أول عـهـده بـالحكم يبـين عـن عناية
شديدة بالموسيـقيين، ثم هذا اليازوري وزير المستنصـر يحرص على تعليم جواريه
الغناء، ويهـتم «بجـمع المـغنيـات، مـثله كـمـثل الخليـفـة. وقد غـال في ذلك «حـتى  كـان

لديه صور مرسومة لقيانه».(44)

ولقد كان طبيـعيا أن تفضي عناية خلفاء الدولة ووجهائهـا بالموسيقى والغناء
إلى ظهور طبـقة من المـغنين والمغنيـات الذين مألوا الساحـة الفنية بمـصر وأثروها

بأعمالهم الموسيقية.

وإن من حــسـن حظ البــاحـث في هذا المـــجــال أن يقف فـي ثنايا كـــتــاب ابن
الطحــان على أســمــاء مـجــمــوعـة كــبــرى من المــوسـيــقــيـين مــمن عــاشــوا في عـهــد
الفـاطمــيـين في مـصـر، وفـيــهم الملحنون والعــازفـون والمـغنون. وقـد جــاءت أسـمـاء
هؤالء مـــتـــفـــرقـــة في أبواب الكـتــاب، غـــيـــر أن جلـهم ذكـــروا في البـــابيـن الخـــامس
والخـمـسـين والسـادس والخـمـسـين، ومن هـنا يحق اعـتـبـارا كـتـاب «حـاوي الفنون»

البن الطحان المصدر الوحيد للتعرف على موسيقيي مصر في العهد الفاطمي.
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وفيما يلي أسماء أبرز هؤالء مرفوقة بمعلومات عنهم مستقاة من الكتاب :

ممممووووسسسسييييققققييييوووونننن    ممممنننن    آآآآلللل    ااااللللححححووووييييالالالال

ذكر ابـن الطحان خـمسة أشـخاص ينتـمون إلى هذه األسـرة، وهم : عبـد الله
ابن الحويال ـ أبو الفـتح المظفر ابن الحويال ـ أبو عبـد الله ابن الحويال ـ البطل ابن
الحويال ـ مـرجا ابن الحـويال. وقد ذكروا جـميـعا في الباب الخـامس والخمـسين(45)

أن ابن الطحان خص اثنين منهم ببعض اإلضافات وهما :

ـ ممممــــررررججججــــاااا    ببببنننن    أأأأببببيييي    ااااللللففففــــتتتتحححح    ااااببببنننن    ااااللللححححــــووووييييالالالال : عـاصـر المـؤلف و كـان مـغنيـا ال يحـسن
تقـسـيم غنائه، وبذلك فـهو يـدخل في عداد مـن يسمى «مـفـسـود القانـون» مثله كـمـثل

معاصره النصراني القضبي(46).

وقد وصف ابن الطحـان مرجا هذا بالـقصور عن التـعليم، فقال «كـان ال يقدر
على التــعليم، وال يؤخــذ عنه شيء لزوائد غنـائه وتعـريه من صــحـة القــيـاس(47) وقـد

سأله مرة عن طريقة خفيف الهزج فلم يجده عنده وال عند أهله من المغنين.
ـ أأأأببببوووو    ااااللللففففتتتتحححح    ااااللللممممظظظظففففــــرررر    ااااببببنننن    ااااللللححححووووييييالالالال : هو والد مرجـا سابق الذكر، ولم يعـرفه(48)
ابن الطحـان، وإنمـا اسـتـقى أخـبـاره بواسطة الرواية، فـمن ذلك مـا حكاه له األمـيـر
صفي الدولة أبو عـبد الله محـمد بن وزير الوزراء أبي علي جـعفر بن فـالح إذ قال :
قلت يـومـا ألبي الـفـتـح الحــويال : كــيف ترى هذا المــغني حــسن اليــد ؟ فــقــال : هو
يدخل في اإليقــاع كـمـا يخـرج الناس إلـي في البلد(49) وقـد سـاق ابن الـطحـان هذا

الخبر بصدد حديثه عن األسباب التي تخرج من اإليقاع.

ومـما رواه عن أبي الفـتح أنه كـان أثناء غنائه يكثـر من الحركـة، فكان يزحف
من صـدر المجلس إلى آخـره. وقـد شبـهه بمـغن آخر اسـمـه «البغـدادي» كان يحـرك

رأسه تحريكا قبيحا، فلقبه المصريون «الزاق» تشبيها بالحمام(50).
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ومع ذلك فـابن الطحـان يـعتـرف ألبـي الفـتح بواسع الحـفظ فـيـذكـر في سـيـاق
حـديثه عن طرائـق الغناء أنه كان بـحضـرة الخليـفة العـزيز، و مـعه المـغني الشـريف
أبو القـاسم الرسي  فقـال الرسي : أما أنا فـوحق رأس مـوالنا إن غنيت بقيـة يومي
إال في (المـاخـوري) فــأحلف كـمـا حلفت، فـالـتـزم ذلك ـ فـغنى أبو الفــتح أحـد عـشـر
صـوتا، وغنى الشريف ثمـانية أصـوات... واعـترف بالتـقصـير، وأقـر أنه لم يبق معـه

فيه شيء(51).

ااااللللششششررررييييفففف    أأأأببببوووو    ااااللللققققااااسسسســــمممم    أأأأححححممممدددد    ببببنننن    ااااللللررررسسسسيييي : كان معـاصرا لوالد المؤلف(52)، وقد
تواترت أخبـاره في كتـابه أكثـر من مرة، وكان حـسن الفهم للشـعر، فـإذا غناه أجاد
وأسـعــد األسـمــاع والقلوب على أنـه لم ينظر في شيء من عـلوم المـوســيـقى بســبب
ضجره وملله وتعويله عـلى نسبه ونعيمه وعلى ما أدركـه من صيت واسع في محافل
الغناء، واستـمالح القيان ألصـواته مثل غنيمة، وسـريرة، ويسرى، وغنيمة الربـاحية،
ونهار، وشكلة المـعتصمـية، وكان ال يسـتنكف أن يأخذ من أحسن منتـحل للغناء ما
يدخله في ألحـانه ويجعله في أصواته، فـإن ورد إلى مصـر مغن أحضـره (وأخذ منه

ألحانه، وكان أيضا) «يمضي إلى البيع ومحافل (الغناء)».

ويعـقب ابن الطحـان على هذا القـول فيـضـيف : «وعلى ذلك فـمـا سمـعت مـثله
وال رأيـت مــن نـبــغ وذهـب (مــذهبــه) في انـتــقـاالتـه وتغلغلـه في اخــتــراعــاته وحــذا

حذوه(53).

وللشريف أبي القاسم أصوات عدة، منها ما لحنه على نمط "القانون الواحد،
وهو ما تساوت ألحانه في أبياته األربعة، ومثاله :

أال حي بالزرق الرسوم الخواليا

ومنها ما يكون فيه انتقاالت وصيحة متعبة في الغناء، ومثاله :
إذا اجتمعت يوما قريش لمفخر      فعبد مناف سرها وصميمها(54)
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ومع أن ابن الـطحــان يشــهــد للـرسي بأنه «أفــضـل من لحــقنـاه في الملحـنين
الصـاغـة الضـاربين» فـهو يرى أن األصـوات التي لـحنها لـم تبلغ مـبلغ الغناء القـديم
من الصـحة والوثاقـة(55)، كـمـا يرى أن حـفظه لم يبلغ من السـعـة مـبلغ أبي الحـويال
منها(56)، ويأخذ عليه قصور معرفته باإليقـاع : فقد سمعه مرة وهو يقول : إذا كان
الهزج من ست نقرات فكم يكون خـفيفه ؟ ويعقب ابن الطحان فـيضيف : وهذا غلط

منه وقلة علم. أتراه ظن أن كل خفيف طريقه أقل من عدد ثقيلها ؟(57).

ـ أأأأببببوووو    ااااللللححححــــسسسسيييينننن    ببببنننن    ااااللللششششــــااااممممييييــــةةةة : أحـد مغنيـي البالط الفـاطمي، أصله من الشـام.
تعرف عليه ابن الطحـان، واجتمع معه أكثر من مـرة في القاهرة، ولعله أن يكون قد
اجــتـمـع به أيضــا، في حـمـص وحلب من الشــام يوم كــان النفــوذ الفــاطمي مــمـتــدا

إليهما.

كـان ابن الشــامـيـة جـيــد الغناء ذكـيـا، حــاضـر البـديهــة، حـضـر يومــا مـجلس
مـضيء الدولـة نصـر الله بن بزال والـي حـمص من قـبل الـخليـفـة الحــاكم، ورآه وقـد
اربد لونه بعد أن قرأ كـتابا ورد عليه، فتـوقع أن في الكتاب نبأ سيئـا، فانطلق يغني

باالتفاق :

مراغمة مادام للسيف قائم كذبتم وبيت الله ما تأخذونها 

وقد تبين أن في الكـتاب الذي ورد على أمير حمص خـبرا بتبييـت هجوم عليه
من طرف حاكم حلب مرتضى الدولة بن لؤلؤ(58).

لم تكن له ـ عند ابن الـطحان ـ صناعـة وال تلحـين وال ابتـداع وال اختـراع(59)
وقـصـارى جـهـده فـي التلحـين أن ينقل أصــواته التي لحنهـا مـن شـعـر إلى آخـر إذا

اتفق الوزن(60).

وهو ال يـكاد يغنـي إال مــتكـئــا، إال أن يـكون في حـــضــرة الـخــالفـــة والوزارة،
وينكس عوده إلى قريب من األرض. وهذا مستقبح(61).
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وقد هجاه أحد الشعراء المحدثين فقال :

سـألـه ابن الطحـان يـومـا عن إيقــاع خـفــيف الهـزج " فــاعـتــرف بقـصــوره عن
الجــواب(63) وكــان يوقـع الرمل المــســرج ويـمــيله بعـض اإلمــالة ويغــرب به عـلى من
يســـمـــعـــه، ثم يزعم أنـه يوقع الـطرخـــاني، ومـــا هو بالـطرخـــاني، وإنمـــا ادعـــاه ابن

الشامية(64).

ـ ننننصصصصييييرررر    ااااللللممممغغغغننننيييي : ويكنى بأبي نصر، كان رفـيقا البن الشامية، وقـد عرفه ابن
الطحان ونعـته بمـثل ما نعت به رفـيقه من قـصور في صناعـة التلحين وانحـسار في

االبتداع واالختراع. وكان يبين نقص وفساد ما يأخذه الرواة عنه(65).

وقــد ذكـــره ابن الطحـــان ضــمن من هـجــاهم الشـــعــراء من المـــغنين، فـنسب
لشاعر محدث  قوله فيه :

وهجاه الشاعر المحسن الصوري فقال :

هؤالء بعض مـمن ذكـر ابن الطحـان من المـغنين في كـتـابه. وقـد بلغ مجـمـوع
من ذكــر أسـمــاءهم اثنين وخــمـســين مـغـنيـا، جلـهم مـمن تـضـمنهـم البـاب الخــامس

لـبــــــــــــــرد الــشــــــــــــــدو أنـا بــالـشــــــــــــــآم
أتــاك بــلـــفــظــه فــي كــل عــــــــــــــــــــــام(62)

إذا غــنـى لــنـا الــشــــــــــــــــامــي خـلــنــــا
إذا مـــــاســـــمـــــتـــــه إنشـــــاد شـــــعـــــر

بـــلـــيـــل خـــلـــتـــــــــــــــــــــــــــــــه ذكــــــــــــــــــــــــــــــر
قــــــــــــــــــــرا يــومـــــــــــــــــــا إذا نــصــــــــــــــــــــر

إذا غــــنــــى أبــــو نـــــصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر
ولـــــو أن أبـــــا نـــــصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر

فــــــــقـلـت : قــــــــوال وافـق الـمــــــــعـنـى(66) قــــــــــــالـوا أبـو نـصــــــــــــر بـه ذبـحــــــــــــه
إن يـك قــــــــــــدنـالــتــــــــــــه فـــــــــــهــي الـتــــــــــي يـدعــــــــــــو بـهــــــــــــا الـنــاس إذا غـنـى.

وزمــــــــــــــــر الـزامــــــــــــــــر اآلصــــــــــــــــفــــر أيـضــــا خــــــــــــــــاثــرا صـــــــــــــــفــــــــــــــــر(67)
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والخـمـسـون، والبـاقــون جـاءت اإلشـارة إليـهم عـرضـا في ثنايـا الكتـاب، وهم : أخـو
سـعـيد األبرص، والبـوركـان، والنصـراني القـضـيبي، وأبـو الحسـين بن وليـد الزفـان
المغني، وشـجاع غالم بن تمـامة، والرفا الراقص والبـغدادي، وابن الفارس الكبـير،

والطاهر الربابي، وابن النديم، ومحسن غالم منصور الكحوري بدمشق.

أمـا المـغـنيـات اللواتي حـفلـت بهن رحـاب قـصـور الخلـفـاء واألمـراء والوزراء،
فقد فاق عدد من ذكر أسمائهن الخمسين(68).

ولعل الباحث أن يستشف مما نعت به ابن الطحان معاصريه من المغنين أن
جلهـم كــانوا ـ حــسـب رأيه ـ دونه مــعــرفـــة بعلم الـمــوســيــقى ودرايـة بطرائق الـغناء

والعزف.

فبـاستثناء ما حلـى به والده أبا محمد بن الطـحان من جميل األوصـاف حتى
اعتـبره وحـيد زمـانه في فهم أسـرار الغناء والتلحين، يـبدو جل البـاقين عاجـزين عن
االضطالع بتـعليم الموسـيقى، قاصـرين في رواية األصوات القـديمة على حـقيـقتـها،
مـقـصرين فـي فهم النـظريات العلمـيـة المتـعلقـة بطرائق التـلحين واإليـقاع، إلى غـيـر
ذلك من الـنقــائص والـعــيــوب التـي لم يسلم مـنهــا حــتـى أكــثــر المـــغنين حـظوة لدى

الخلفاء ووجهاء الدولة في مصر.

وقـد وجد ابن الطحـان في قصـيدة لـشاعـر مصـري محـدث لم يذكر اسـمه مـا
يتوافـق مع رأيه حول الواقع المـتدني للمـوسيـقى في مصـر على عهـده. وتفيـد أبيات
هذه القـصـيدة أن ناظـمهـا كـان عـارفا بقـوانين الغناء، وهـي في ذات الوقت ال تخلو
من التــعــريض الشنيع بـمن كـانـوا يمـارســون الغناء فـي عـصــره، األمــر الذي يضع

حكم صاحب القصيدة موضع الريبة والشك :

مــن الرجـــال فــعـــمـــر اللـهــو مـنقـــضب
غـــــاب الســـــرور وولى الـلهـــــو والـطرب

لم يـبق فـي عـــــصــــرنـا ملـه نســــر به
ســوى ثالثة أشـخــاص إذا حـضــروا
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بصــــيـــرة فــــيـــه إن غنــوا وإن ضـــربــوا
أو مــازحــوا سـخــفــوا أو حــدثوا كــذبوا
أو أســبـــقــوا ظـلمــوا أو أسـلفــوا هـربوا
أو سـولمــوا مكروا أو عـوتـبـوا غـضــبـوا
أو خــودعـوا خــدعــوا أو قـربوا اقــتــربوا
أو ضوحكوا اتضـحوا أو روكبوا ركـبوا
إن الـقـلـوب كــــــــــقـــــــــول الـلـه تـنـقـلـب(69)

عــمـي البــصـــائر واألبصـــار ليس لـهم
إن جـــــالســـــوا ثقـلوا أو نـادروا بردوا
أو علمـوا اخـتـزلوا أو واصلوا قطعـوا
أو عــاهدوا نـكثــوا أو حــولـفــو غــدروا
وإن خلوا حـــمــزوا أو لوعــبــوا لـعــبــوا
أو جـوذبوا انجذبوا أوخـسـروا حسـروا
فليـــحــذر الـناس منهم فـي ســتـــائرهم

ااااللللككككتتتتــــــــاااابببب
الكتـاب عبـارة عن مـخطوط مـحفـوظ بدار الكتب المـصـرية، ورد اسـمه ضـمن
فـهــرس الكتب والمــخطوطات المــوسـيــقـيـة الـمـودعـة بهــذه الدار(70) والذي كـان قـد
وضعـه محـمد عـبد الرسـول ومحـمد جـبر المـوظفان بـالمكتبـة الوطنية بالقـاهرة على
هامش االستـعدادات المتخذة إلقـامة المؤتمر األول للمـوسيقى العربيـة بالقاهرة في

ربيع  1932م.

ويـعـتـقــد أن هذا المـخطـوط المـسجـل فـي الفهـرس المـذكـور تحت رقم 539
- فنون جـمـيلـة - قـد أنجـزت نسـخـتـه في القـرن الخـامس الـهـجـري، وهو من حـجم
 15x 20سم، كـتـب بخط شـرقي أنيـق. ومـجـمــوع أوراقـه 109 من القطع الـمـتـوسط،
وبذلك يرتفع عـدد صفحـاته إلى 218. وتخلو النسـخة من أية إشـارة تدل على تاريخ

النسخ أو إسم الناسخ.

وقد نقلت عن النسخـة األصلية نسختان : إحداهما خطيـة مودعة بدار الكتب
المـصـرية(71)، وهي مـذيلة بالعـبـارة التـاليـة : وكـان الفـراغ من اسـتنسـاخـه في يوم



119 ممممددددخخخخلللل    إإإإللللىىىى    ككككتتتتاااابببب    ححححااااوووويييي    ااااللللففففننننوووونننن    ووووسسسسللللووووةةةة    ااااللللممممححححززززوووونننن

األربعـاء العـاشـر من مـحـرم الحـرام سنة إحـدى وعـشـرين وثـالثمـائة وألف هجـرية،
ويبدو أن هذه النسخة مـنقولة عن النسخة األولى، وهي تزيد عليها باحـتوائها جزءاً
من مـقـدمة الـكتاب األمـر الذي يدل عـلى ضيـاع ذلك الجـزء من النسـخـة األولى بعـد

سنة 1321.
أمـا النسخـة الثانيـة فهي مـصورة مـودعة فـي معـهد المـخطوطات العربيـة(72)
وقد تنبه األستاذ زكريا يوسف لدى نشره للمخطوطة إلى أن أوراق المخطوطة عند
جمعـها وترقيمهـا جاء بعضها في غـير مكانه االعتيادي وبذلك يـنقطع الموضوع في

بعض المواقع من الكتاب.

والمحـقق وإن كان قد ذكر أنه أرجع األوراق إلى مكانهـا األصلي وأشار إلى
ذلك في الهوامش فإنه ترك األمور على وضعهـا، غـير أنه ذيل الكتاب بورقة ضمنها

بعض التصويبات(73).

وقـد نشـر مـعــهـد تاريخ العلوم العـربـيـة واإلسـالمـيـة في فـرانكفــورت النسـخـة
األصلية اعتمادا على ميكرو فيلم قديم(74).

تشوب هذه النسـخة أخطاء في ترتيب بعض ورقاتهـا نعتقـد أنها نتيجـة لسوء
ترقـيـمـهـا عند التـسـفـيـر. ويبـدأ هذا الخلط من وجـه الورقـة رقم 2 ليـمـتد حـتى ظهـر
الورقة رقم 6، ثم ينطلق ثانيـة من وجه الورقـة رقم 20 ليـمتـد حـتى ظهر الورقـة رقم
31. وعـبـر هذيـن المـوقـعـين يبــدو النص مـخـتـال، وال يـسـتـقـيم إال بعـد إعــادة ترتيب

الورقات على النحو اآلتي :

- الورقة رقم 1 : نفترض أنها ضائعة : ص :  1 و2

- الورقة رقم : 2 هي في المخطوط الورقة رقم 6، ص :  3 و4

  - الورقة رقم : 3 هي في المخطوط الورقة رقم 2، ص :  5  و6
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       - الورقة رقم 4  : هي في المخطوط الورقة رقم 3، ص : 7 و 8

- الورقة رقم  5 : هي في المخطوط الورقة رقم 4، ص :  9 و10

- الورقة رقم 6  : هي في المخطوط الورقة رقم 5، ص :  11 و12

وتأتي الورقــات من رقم 7 إلى رقم  19 سليــمــة، ثم يعــاد ترتيب مــا بعــد رقم
19  كاآلتي :

- الورقة رقم 20 هي في المخطوط الورقة رقم 21 : ص :  39  و40

- الورقة رقم 21 هي في المخطوط الورقة رقم 20 : ص :  41  و42

- الورقة رقم 22 هي في المخطوط الورقة رقم : 22 ص :  43  و44

- الورقة رقم 23 هي في المخطوط الورقة رقم  : 24 ص :  45  و46

- الورقة رقم 24 هي في المخطوط الورقة رقم 25 : ص :  47  و48

- الورقة رقم 25 هي في المخطوط الورقة رقم  26 : ص :  49 و50

- الورقة رقم 26 هي في المخطوط الورقة رقم  27 : ص :  51 و52

- الورقة رقم 27 هي في المخطوط الورقة رقم   28 : ص :  53 و54

- الورقة رقم 28 هي في المخطوط الورقة رقم  29 : ص :  55 و56

- الورقة رقم 29 هي في المخطوط الورقة رقم  30 : ص :  57 و58

- الورقة رقم 30 هي في المخطوط الورقة رقم  31 : ص :  59 و60

- الورقة رقم 31 هي في المخطوط الورقة رقم  32 : ص :  61 و62

وتتخلل صفحات الكتاب خروم في عدة مواضع بيانها كاآلتي :
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- نقص ورقة أو ورقتين من بداية الكتاب، أدى إلى ضياع جزء من المقدمة.

- بيـاض تام أصاب وجه الـورقة  54 وأدى إلى ضيـاع محـتوى البـاب الثامن
واألربعـين من المـقـالة األولى حـول «مـعـرفـة أيمـا أفـضل مـغنيي الفـرس أو الهند أو

الروم».

- بيـاض في أسـفل وجـه الورقـة 59 أدى إلى ضـيـاع فـقـرة قـصـيـرة تتـضـمن
«أسماء من غنى من أوالد خلفاء بني العباس».

- بيـاض شـبـه تام في وجـه الورقـة 63 لم يسلم منه غـيـر السطر األول وأربع
كلمـات من السـطر الثـاني، وبضـيـاع هذا الجـزء «يتـعـذر عـلى القـارئ مـعـرفـة كـامل
األصــوات الـمــائة الـتي اخــتـــارها إســـحــاق المـــوصلي لـلخليـــفــة الـعــبـــاسي هارون

الرشيد».

- بياض يستغرق السطرين الخامس والسادس من وجه الورقة 79.

- بيـاض كامل في الورقـة 96 أدى إلى ضـيـاع محـتـوى البـاب الحادي عـشـر
من المقالة الثانية حول «معرفة أفضل من أوقع على العود العربي وغنى عليه الغناء

العربي».

- بياض في ظهر الورقة 100، ضاع بسببه محتوى الباب السادس عشر من
المقالة الثانية حول «الرقص وأنواعه وأسماؤه».

- بيــاض يغطي السطـرين الثـالث والـرابع من وجـه الـورقـة 106. والغــالب أن
يكون ما ضاع بيتا من شطرين.

- بياض في أسفل وجه الورقة 117 فوت على الباحث معـرفة أسماء من غنى
من الخلفاء.
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وإلى جـانـب هذه النواقص يالحظ وجــود بقع بيـضــاء تتـخلل عــدة ورقـات من
الكتـاب، وخاصـة منها الصـفحـات : 2-3-4-5-6-7-11-12 كمـا يالحظ وجود عـبارات

باهتة الخط تعسر قراءتها، وال يكاد يجدي التأويل أو الحدس في فك غوامضها.

وقـد ظل الكتـاب حتى أواخـر القـرن السـابع للهـجرة مـعـروفـا ومشـهـورا تحت
إسم «جــامع الفنـون وسلوة المــحــزون»، وهو االسم الذي جــاء في كــتــاب «النجــوم
الزاهرة في حلى حـضـرة القـاهـرة» لعلي بن مـوسى بن مـحـمـد بن سـعـيـد المـغـربي
المـتـوفى سنة 685، وفي كـتـاب «بغـية الـطلب في تاريخ حلب» لكمـال الدين عـمـر بن
أحـمـد بـن العـديم المـتــوفى سنة 660 هـ، وفي كـتــاب «كـشف القناع» ألبي الـعـبـاس
القرطبي المالكي المتوفى سنة  626 هـ، وأحمد بن يوسف التيـفاشي المتوفى سنة

،651 

ونقف قليال عند مؤلفـين اثنين، سلك أولهما مسلك ابن الطحـان في تأليفه هو
الحــسـن الكاتب صــاحب كـــتــاب «كــمــال أدب الغنـاء»، وكــاد أن يكون نســخـــة منه،
فقـسمـه إلى ثالثة وأربعين بابـا تحدث فيـها عن الغناء وآدابـه، واأللحان وأجناسـها،
واألشـعـار وقسـمـتـهـا، واإليقـاعات وطـرائقهـا، وجـاءت هذه األبواب بنفس أسـمـائهـا
ومضـامينها عند ابـن الطحان. ومن أمثلة مـا أخذه عنه : «ملح الغناء» التي أدرجـها
تحت إسم «المواضع المعـينة في األلحان القديمة»، و«ملح اإليقاعـات» التي أدرجها
تحت إسم «الـمـواضع المـعــينة في الضــرب»، و «أسـمـاء الحـلوق» التي رتبـهــا تحت

إسم «صفات الحلوق».

أمـا المــؤلف الثـاني فـهــو الملحن المـصــري المـعـاصـر مــحـمـد كـامـل الخلعي
المتوفى عام 1938 مؤلف «كتاب الموسيقى الشرقية».

فقـد نقل من كتـاب ابن الطحان عـدة أبواب بنصوصـها الكاملة، ولم يتـصرف
فيـها إال نادرا، بل لقـد بلغ من إفراطه فـي النسخ أنه لم ينسبـها إلى صـاحبـها، ولم

يكلف نفسه حتى تعديل نسق الحديث حينما يتحدث ابن الطحان عن نفسه(75).
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ومما نقله الخلعي من كتاب ابن الطحان :

- أسماء أصوات اإلنسان ، ص 74-73.

- في معرفة األسباب التي تخرج من اإليقاع : ص 64-63

- آداب المغني والسامع ص 78ـ 83

- فيما ينشط المغني ويكسله : ص  83ـ 84

- في تعليم الغناء : ص  87ـ 88

- في صفة المغني الحاذق : ص 88

- أسماء ملح الغناء وصفاتها : ص 89

- في تفضيل الغناء القديم على الحديث : ص 91

ــــ    ممممننننههههججججهههه    ففففيييي    ااااللللتتتتأأأأللللييييفففف

كشف ابن الطحـان عن منهجه في تأليف كـتابه معـتمدا على ماذكـره أقليدس
في كـتابـه المسـمى «تأليف اللحـون»، من أن المـسـافات الطويـلة يسهل قـطعهـا دون

تعب كبير متى أمكن تقسيمها إلى أمتار.

وتكريسـا لهـذا النهج فقـد اخـتار ابن الـطحان أن يجـعل كـتابه أبوابـا مفـصلة
ليـقــرب على الناظـر ويسـهل في الخــاطر، وأن يقـســمـه إلى جــزأين سـمى أولهــمـا :

المقالة العلمية، وثانيهما المقالة العملية.

وقد حدد منهـجه في البحث فقـال : «وأهملت ما سلكه المتقـدمون من غامض
األشكال واألعــداد وطنين ونصف طنـين... والحكايات المــسـتـهــجنة... وأوردت من

ذلك ما تلطفت في خفته ومالحته»(76).
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وفي سيـاق هذا التوجـه ركب المؤلـف سبيل االخـتصـار في بسط المعـلومات،
وخـاصـة منهـا ما تعلـق بتحـليل النظريات المـوسـيقـيـة، وهو ـ من أجل ذلك ـ ال يفـتـأ
يؤكــد مـا يفــيــد اسـتــغناءه عن اإلطالـة واإلطناب، مـعــوال على نبــاهة القــارئ لكتــابه
وفطنته، وأن يكون الناظر فيه مرتاضا في علم الغناء معـتادا لسماعه، وإنما يحتاج

إلى التفصيل مع المبتدئ الغمر القليل الفهم(77).

على أن أبرز مـا يمـيـز كـتـاب ابن الطحـان ـ من حـيث المنـهج ـ أنه يندرج في
سياق كتب «أدب الغناء»، فيـتحدث عن تقاليد الحياة الموسيقـية في قصور الخلفاء،
وعن طبــقــات النـدامى والمــغنين، وشــمــائل هـؤالء، وصـفــات الـحـاذقــيـن منهم، ومــا
يحتاجون إلـيه عند الملوك، وما مدحوا به أو ذموا، وعن تدبيـر الغناء في المجالس،

وما يحسن التصريح به فيها وما يستقبح.

ومن هنا فهو يسير على نهج كتـاب «التاج في أخالق الملوك» للجاحظ ويشبه
ـ من عــدة وجــوه ـ كـتــاب «كــمـال أدب الـغناء» الذي ألفــه في عــهــد مـتــأخــر عن ابن

الطحان الحسن بن أحمد بن علي الشهير بالحسن الكاتب.

ـ أسلوب المـؤلف : أسلوب المـؤلف مـتيـن السبك، سلـس العبـارة وهو يجـانب
اإلطنـاب وحــشـــو الكـالم، كــمـــا يجـــانب مـــحـــسنـات اللفظ مـن جناس وســـجع ومـــا
شـابهـهـمـا. ومن ثم جـاءت عـبـارات النص في غنى عن الشـرح والتـأويل كـمـا جـاءت
مـعانيـه واضـحة إال مـاشـابه الخرم والبـيـاض فعـفى عليـه أو ما حـرفـه نسخ الناسخ
فالتـبست علـى القارئ حروفـه، ومن وجوه هذا التـحريف أخطاء إمـالئية ونحـوية في
ضـبط الكلمات مـن قبـيل فتـح همزة إن بعـد القـول كمـا في قولـه : قالت الحكمـاء أن
الصـوت، ونصب كلمـة مجلس في قـوله : كـان إلبراهيم مجـلسا(كـذا) وضم اسم إن
في قوله : إن مترفـو القوم (كذا)، ورفع المجرور في قوله : القـدح في يد عبدكم أبو
(كـذا) عــبـد الـله، ورفع المنصــوب في قـولـه : إذا كـان مـتــسـاوي األجــزاء، صـحــيح
التـقـسـيم مـعـتـدل النغم، جـاد الـمـقطع، فـقـد جـاءت كلمـات (صـحـيح ومـعـتـدل وحـاد

مضمومة في النص).
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ويلحـق بالتــحـريف ـ أيـضـا ـ إغــفــال الناسخ لنـقط الحــروف، وذلك كـثــيــر في
الكتاب ال تكاد تسلم منه صفحة كإهمال الشين في (شحه) والخاء في (مختل).

ــــ    ممممصصصصااااددددرررر    ااااللللككككتتتتاااابببب

تتــعـــدد المــصــادر الـتي اســتــقى مـنهــا ابن الـطحــان مــواده وأخـــبــاره حــول
المـوسـيقـى، ويفضي لـم شتـات هذه المـصـادر إلى أن المـؤلف كـان عارفـا بمـا ألفـه
فـالسـفــة اإلغـريق األقـدمــون ومـا كـتـبــه فـالسـفـة اإلســالم وأصـحـاب الفن في فــتـرة

االزدهار العباسي وحتى منتصف القرن الخامس هـ.

ومما يدل على معرفتـه بكتب هؤالء قوله بصدد الكالم عن أصناف اإليقاعات:
ذكر في عدة كتب أنه كثير األدوار والنقرات(78).

يأتي في مقدمة من نقل عنهم من فالسفة اليونان :

- أقليــدس : في كـتـابه المــسـمى «تأليف الـلحـون»، فـمنه اقــتـبس منهــجـه في
تألـيف كـــتـــابه(79)، ومنـه ـ أيضـــا ـ نـقل مـــقــــولتـــه حــول فــضـل الـسـمـع على بـاقي

الحواس(80).

- أفالطون : اسـتفـاد منه المؤلف بعض أقـاويله حول فضـيلة الغناء(81)، غير
أنه لم يحدد المرجع الذي استقى منه.

- فـيـدرس : وصـفـه ابن الطحـان بـالمـوسـيـقي، ونقل عنه مـقـولتـيـن طويلتـين،
أوالهمـــا في تعــريـف المــوســـيــقي الكـامل، وهو القـــادر على وضع األلـحــان فــيـــمــا
يشاكلها من الشعر(82)، والثانية في ذكـر األوتار األربعة وعالقتهـا بالطبائع األربعة
المركبـة في اإلنسان وتركيـبها(83) غير أن ابن الطحـان لم يكشف عن اسم المؤلف

الذي أخذ عنه.
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ومــمن نقـل بعض أقــاويلهـم ـ أيضــا ـ من فــالســفــة اإلغــريق : فــيــثــاغــورس،
وأرطاميازوس، وهرمس، وأرفلوس ونيقوماخوس وآخرون نعتهم بالحكماء.

وطبـيـعي أن اقـتـبـاسـات ابن الطحـان من علمـاء المـوسـيـقى اإلغـريق قـد تمت
بواسطة مـا ترجم مـن آثارهم على يد مـتـرجـمي الثـقـافـة اإلغـريقـيـة، ومن هـنا فليس
ببـعيـد أن يكون قـد اطلع على رسـالة إخوان الـصفـا في المـوسيـقى(84)، وعلى كتب

الكندي، وخاصة منها رسالته المعنونة في أجزاء خبرية في الموسيقى(85).

وتأتي بـعـد هـذه اآلثار نقــوالت أخــرى اســتــمـدهـا المــؤلف من أحــد مــؤلفــات
الفـيلـسـوف أبي نصـر الفــارابي صـاحب «كـتــاب المـوسـيـقى الـكبـيـر» ويتــعلق األمـر

بتعريف اإليقاع(86).

وإلى ذلك فــقـد أحــال القــارئ على مـقــوالت لثــالثة من كـبــار أعـالم الـغناء في
العـــصـــر العـــبـــاسي هم إبراهـيم بن المـــهـــدي(87)، وإســـحــاق الـمــوصـلي(88) وابنه
إبراهيم(89) على أن األخـيريـن كانا أكـثـر الثالثة حـضـورا في كتـابه، وهذا أمـر يدل
بمـا ال يدع مـجــاال للشك على أن آثارهمـا كــانت حـتى منتـصف القــرن الخـامس هـ
منتشرة ومتـداولة في سائر البالد العربية، كـما يدل على أن ابن الطحان اطلع على
بعضها ونقل منها ما كان يعـزز به آراءه ويدعم شروحه، ومن شواهد اطالعه عليها
قوله بصدد طرائق اإليقاع : «لكن إبراهيم الموصلي أهمله ولم يذكره، وال أدري لم

أغفله»(90).

تبـقى اإلشــارة ـ بعـد هذا ـ إلى آثار أخـرى نـعـتـقـد جـازمـين أن ابـن الطحـان
اطلع عليها واستفاد منها، ومن هذه اآلثار :

- كـتـاب يونس الكاتب، فـقـد نوه المـؤلف بصـاحـبه وذكـر أنه ضم سـتـة آالف
وثالثمــائة صــوت رتبــهـا عـلى حـروف الـمـعــجم، وذكــر ملحنـيـهــا وأســمـاء طرائـقـهــا
وأنواعهـا ومن هذه اآلثار أيضا كـتاب «األغـاني ألبي الفرج االصـبهانـي» الذي ذكر

أنه أخذ من إسحاق الموصلي(91).
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ممممححححتتتتووووىىىى    ااااللللككككتتتتاااابببب

قسمت النسخة األصلية للكتاب إلى مقدمة ومقالتين.

المقدمـة : مهد بها المـؤلف لكتابه، وقد أصاب البـتر أولها، فضـاع منها جزء
لعله مقدار ما يشـغل صفحة أو صفحتـين، ويدل على ذلك قوله في الورقة رقم  6من
النســخـة المـطبـوعــة والتي بينـت آنفـا أنهــا هي الورقــة الثـانـيـة منه : «ومـن الله جل
اسـمه اسـتمـد... ( بيـاض )... ممـا يسـخطه من قول وفـعل، وأقـول...» وهذه عبـارة

نصادف مثيالتها ـ عادة ـ في ديباجات المؤلفات تمهيدا لبيان موضوعاتها.

وممـا ضاع مـن المقـدمة حـوار جرى بين الخليـفة الواثق وإسـحاق المـوصلي
مبدؤه سؤال عن موضع في الغناء ألقاه الخليفة على إسحاق.

وتأتي اإلشــارة إلـى هذا الحــوار في نهــايـة البــاب الرابع عــشــر مـن المــقــالة
الثـانيـة(92) عند مـا قـال ابن الطحـان : «وقـد حكـي عن الواثق أنه سـأل إسـحـاق بن
إبراهيم الموصلي عن موضع في الـغناء فقال قوال قد ذكرته آنفـا في صدر الكتاب،

وهو من األشياء التي ال يترجم عنها القول دون العمل، فافهم».

يتطرق المـؤلف في المـقـدمـة إلى العـالقة الـجدليـة بين العـلم والعمـل، باعتـبـار
أنهمـا دعامتـان أساسيتـان لكل إنجاز ناجح، وأن كـال منهما يعـين على اآلخر، وهو
هنا ينبه إلى ظاهرة تسود ـ في الغالب ـ أوساط ممارسي الموسيقى، وهي أن أهل

العمل أكثر من أهل العلم، ويعلل ذلك بأن ثمرة العلم بعيدة، وثمرة العمل قريبة.

وقـد مثل المـؤلف للعالـم بال عمل بالمـهندس الذي يعـرف أصول علم الهندسـة
وفروعه، غير أنه اليملك سبيال إلى إنجاز ما خططه، كما مثل للعامل الذي ال معرفة
له بالصانع الذي يعمل السقف ويرسم المسدس والمـثمن والمزاوي، غير أنه يجهل

علة ما صنعه ومن أين استخرجت وكيف تفرعت.
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ويخـلص المــــؤلـف من هذه الـمـــقــــارنـة إلى بيــــان الفــــرق بيـن من أســــمــــاهم
«المـتطربين» و «المـتكسـبين»، فـيـقول إن المـتطربين يقنـعون من صناعـة الغناء بمـا
يجــرونه في الـحلوق من الزخــارف الـلحنيــة والنغــمــيــة أو في األوتـار من التــوصــيل
والتفـصيل، وكـذلك المتكسـبون، ليس فـيهم من مـعه علم وال عـمل، فإن سئـل أحدهم

عن طريقته أحجم عن الجواب.

ثم ينقل الـمـؤلف مـقـولة البراهيم بن المـهـدي حـول صنـاعـة المـوسـيـقى، وهي
طويلة تشوبها بياضـات تحول دون التعرف على نصها كـامال، غير أنه مع شيء من
الحدس والتـقدير فسيكون في وسـع القارئ إدراك ما قصـد إليه صاحبـها، وهو أن
صناعـة الموسـيقى تحـتاج إلى علم وعـمل «ولو أدركهـا أحد بال طبع ألدركـها أحـمد
بن يـوسف»  وكــــذلـك «دخــــول الحلـق في الـوتر، فلـو أدركــــه أحــــد بال طـبع ألدركــــه
إسحاق بن إبراهيم الموصلي(93) مع فضله وما (له) في الصناعة. ومثل ذلك أيضا
ينطبـق على صـحــة الغناء» فلـو أدركـهــا أحـد بال طبـع ألدركـهــا علوية(94) مع حـذقـه

وحسن غنائه».

وقــد أتى المــؤلف ـ بعـد ذلـك ـ على ذكــر مـا يحــتــاج إليـه المــغني الـناجح من
ارتيــاض في الـعلوم، وســالمــة الذوق، وصــحــة القـــيــاس، وســعــة األنفــاس، وإلمــام
بأخالق الرؤساء، ومخالطة للعلماء واألدباء، وحفظ أللحان الماضين، ورواية أشعار
المـــتـــقــدمـــين، فـــضـــال عن الجـــمع بـين األناقـــة والحـــالوة و بين الـظفـــر باإلصـــابة

باألعراض ليتمكن من اقتناص األغراض.

ثم يعــود إلى مــا كــان بصـدد الـحـديث عـنه من الجــمع بين العـلم والعــمل في
مــمــارســة صناعــة المــوســيــقى، فــيــقــدم للقــارئ نـمـوذجــا نـاطقــا من بين المــغـنين
المـعـاصـرين له في القـاهرة هو أبـو القـاسم أحـمـد الرسي، ويفـيـد أنه مـا سـمع من
الرجـال من قـارب صـفـات المـغني التي ذكـرها مـثله، غـيـر أنه لـم يكن يهـتم من هذه

الصناعة إال بجانب الغناء، أما ما يخص علومها النظرية فال معول عليه فيها.
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وقـد نبه الـمؤلف إلى أن الصنـاعات ال يعـرف قـدر أصحـابهـا إال بعـد فقـدهم،
وأن الناس جبلوا على طلب ما قدم وتقديم ما تأخر .

ـ المقـالة األولى : تشكل هذه المـقالة القسم األكـبر من الكتـاب. وقد أسـماها
المـؤلف «المـقـالة العلمـيـة»، و تندرج تحـتـهـا ثمـانون بابا تـتعـلق «بالصناعـة العلمـيـة
المـنطقـــيـــة» تناول فـــيـــهـــا مـــواضـــيع الصـــوت، وتـقنيـــات الغـناء والتـلحـــين، وآداب
المـوسـيـقـيـين، وتأثـيـر المـوسـيـقى في المـسـتـمع  إضـافـة إلى مــعلومـات بيـوغـرافـيـة
للمـوسـيـقيـين والمـوسـيـقـيـات من العـصر الجـاهلي حـتى عـصـره. ومن هنا فـالكتـاب
يشكل مـرجـعـا فريدا في الـتعـرف على أسـمـاء مـوسيـقـيي العـهـد األخشـيـدي (-324
359هـ/ 969-935م) وأوائل العهد الفاطمي حتى منتصف ملك الخليفة المستنصر.

ـ المـقــالة الثـانـيـة : تحـتــوي هذه المـقــالة على عــشـرين بابا خــصـهـا الـمـؤلف
بمـعالجة الـطرائق واألصابع، والنغم، واإليقـاع، كمـا عرض لذكـر اآلالت الموسـيقـية
بأنواعــهــا الوترية والـنقــرية والهــوائيــة. وقـد أدرج كـل ذلك فــيـمــا أســمــاه الصناعــة

العملية الموسيقية.

ومن أجل مـقـاربة جـديـدة ألبواب الكتـاب نقـتـرح ـ فـيـمـا يلي ـ تصـنيـفـهـا على
نحو مغاير لما جاء فيه، وهو تصنيف يأخذ بعـين االعتبار إبراز المحاور األساسية

وبسط القضايا العامة مما تطرق إليه المؤلف في مقالتي الكتاب :

 1) مـحور الصـوت المغنى. وندرج ضـمنه العناصـر المكونة له وهي : النغم،
واإليقاع، والشعر.

 2) محور الصوت والحلوق. وندرج ضمنه ما تعلق بالغناء وآدابه.

 3) محور اآلالت الموسيقية.

 4) قضايا عامة. وندرج ضمنها الموضوعات التالية :
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أ ) ـ تعريف الموسيقى

ب ) ـ تعلم الغناء

ت ) ـ القيان والمغنون

ث ) ـ األصوات المائة المختارة.

     1    ــــ    ممممححححوووورررر    ااااللللصصصصووووتتتت    

نريد بالصـوت ـ هنا ـ المقطوعـة المغـناة، وهو ذاته المصطلح الذي شـاع في
الحجاز والشام والعراق، وأقام عليه أبو الفرج األصبهاني كتابه «األغاني».

ويأتي استخـدام مصطلح «الصوت» في كتاب ابن الطحان بهـذا المعنى ليدل
على شيوعه في مصر وسعة تداوله بين أرباب صناعة الغناء على عهد الفاطميين.

ويكاد هذا المـحـور أن يـكون قطب رحى المـبـاحث التي تـطرق إليـهـا المـؤلف
في مـقالتـي الكتاب، وذلك بـاعتـبـار أنه المادة التـي يقوم عليـهـا الغناء، والحلبـة التي

فيها يتنافس الملحنون ويتبارى المغنون.

وقــد خــصــه المــؤلف بأبواب تطـرق فــيـهــا إلـى العناصــر المكـونة له وهي مــا
أسـمــاه «حـدود الغنـاء»، فـجـعلـهـا أربعــة، أولهـا النغم، ثـم التـأليف، ثـم القـسـمــة، ثم
اإليقـاع، وألهمية هـذه العناصر في بناء العـمل الموسـيقي نقل المـؤلف عن إسـحاق
الموصلي قـوله : من كملت له األربعة حدود فـهو مغني، ومن لم يعـرف جميعـها كان
ناقـصــا عـاجـزا. وليس كـل من أخـذ الغناء من غــيـره جـاز أن يســمى مـغنيــا، وإنمـا
يســتــحق هذا اإلسم مـن عـرف الـقـســمــة والتــجــزئة واإليقــاع وتأليـف النغم وأقــدار

عروض الغناء كما يعرف عروض الشعر(95).
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       1)    ااااللللععععننننصصصصــــــــرررر    ااااألألألألوووولللل    ::::    ااااللللننننغغغغمممم. يرتبـط بالنغم مــوضــوع التـألـيف، فكأنه مكـمل له،
وبذلك تتــقلص حــدود الغناء إلـى ثالثة هي، النغـم والتـأليـف، ثم قـســمــة الشـعــر، ثم
اإليقـــاع، وســوف تتـــأكــد ثـالثيــة هـذه الحــدود في الـبــاب الثـــاني عـــشــر عنـد تناول
مــوضـــوع األلحــان (96)، فــقـــد جــعل الـمــؤلف األلحـــان على ثـالثة أوجــه، الجـــرمي،

والبسيطي، والخطي.

ـ فـالجرمي مـا كـان قـائما على ثالثـة أشيـاء هي : الشـعر والتـأليف واإليقـاع.
وينطبق هذا عـلى الصـوت المـغنى. وقـد يقـتصـر الجـرمي عـلى عنصـرين اثنين همـا
في الحــالة األولى، التــأليف والشـعــر، ومن نمــاذجـه أغــاني الحـداء، وتالوة الـقـرآن،
وسرد األقـاصيص، فـإنها جـميـعها عـارية عن اإليقاع، والـحالة الثانـية هما التـأليف
واإليقـاع، ومن نـمـاذج ذلك المـعــزوفـات اآلليـة، فـإن  قــوامـهـا لحن مـعــزوف وإيقـاع

موزون.

ـ والخطي مـا كـان قـائمـا عـلى عنصـر واجـد هو التـأليف، ويظـهـر عند تسـوية
األوتار.

ـ والبـسـيـطي ثالث هذه الوجـوه، ولم يرد فـي الكتـاب شيء يدل عليــه أو يمـثل
له، ولعل ذلك أن يكون سهوا من الناسخ.

يتطرق ابن الـطحـان ألجناس األلحـان، فـيــجـعلهـا ثالثة هي : الـجنس القـوي،
والجنس الملون، والجنس الـناظم، فالقـوي هو الكامل، وهو ما كـان كثـير الشـذرات
والتــحــاســين، والـملون دون األول في القــوة، وهـو مــا كــان فــيــه النغم عـلى أطراف

أجزائه في مواضيعه، والناظم ألين األلحان وأقلها مالءمة.

يحـيلنا هذا التـصنيف على تقـسـيم ابن سينـا ألجناس األلحان، فـالقـوي عنده
بنفـس االسم والملـون يقــابل عـنده الرخــو، وقـــد ســمي عـنده ملونـا، والناظم يقـــابل

المعتدل، وقد يسمى عنده راسما.
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غـيـر أن ابن الطحـان ال يبلغ مـبلغ ابن سـينا في تحليل األجناس من الوجـهـة
العلميـة النظرية، ومن ثم جاءت شروحه مـشوبة بالغموض الذي نحـسب أن مصدره
اإلفراط في االختـصار، وبذلك بدا وكأنما يتـجنب الخوض في القضايا الـعلمية، وال
غرو، فـقد ذكر في ديباجـة الكتاب إهماله لمـا سلكه المتقدمـون من غامض األشكال

واألعداد، وطنين، ونصف طنين(97).

ولتجلية ما عناه ابن الطحان بكالمه من األجناس المذكورة نورد ـ فيما يلي ـ
موجز ما جاء في مباحث الشيخ ابن سينا وتلميذه ابن زيلة بخصوصها. فقد أطلق
«الجنس» عـلى البـعـد الذي بـاألربعـة(98) وعـدد األجنـاس ثالثة هي القــوي، والرخـو،

والراسم.

 1) أمـا القــوي فـهـو الذي يحـدث باســتـعـمـاله قــوة النفس ويسلك بهــا مـسلك
القوة(99).  وقوامه : طنيني ـ طنيني ـ بقية. وبذلك يتكرر فيه الطنيني.

 2) وأمـا الـرخـو ـ أو الملـون ـ فـهــو جنس ضـعــيف، يحــدث ضـعــفـا تامــا في
النفس وانخـذاال بالغا، بسبب قـسمـة البقيـة قسمـين كل واحد منهـما نصف بقـية أو

ربع طنيني، وسموه إرخاء(100). وقوام هذا الجنس طنينيان ـ ارخاء ـ إرخاء ـ.

 3) وأما المعتدل أو الراسم ـ أو ما أسماه ابن الطحان : الناظم، فقد سمي
الراسم ألنه يرسم استـعماله انخـذاال للنفس، إذا كانت النغمـة التي تتوقعـها النفس
قوية تجيء ضـعيـفة، فتـتحرك لهـا النفس لما رسم الضـعف فيهـا من االنخذال، كـما
يرسم النقاش رسم الصـورة التي يريد أن يصورها ويبدعـها(101) وكأنما اطلع ابن
الطحـان علـى كـالم ابن سـينا وابن زيلـة عن الجنس الراسم فـراح يقــول : يسـمي :

الناظم، تشبيها بالصورة التي صبغت ولونت وزينت وكملت وحسنت(102).

ويحــتــمل كل واحــد من هذه األجـناس الثــالثة أن يكون علـى ثالثة وجــوه هي
التي يعكس التدوين التالي بيانها :
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                            1) الجنس القوي : طنينان + بقية
                   الوجه   3                   الوجه 2                      الوجه 1

    

 2) الجنس الرخو (الملون) : طنينان + إرخاء + إرخاء 
                   الوجه   3                   الوجه 2                      الوجه 1

    

 3)  الجنس المعتدل أو الراسم (الناظم) : طنيني ونصف ـ بقية ـ بقية
                   الوجه   3                   الوجه 2                      الوجه 1

وقــد ســـبق الكـندي هؤالء إلى تـصنيف أجـناس األلحــان فـــجــعـلهــا ثـالثة هي
الطنيني ـ ويريد به الـقوي ـ والتـأليـفي ـ ويريد به الملون أو الرخـو ـ واللوني ـ ويريد

به المعتدل أو الناظم(103).
وسيمكن الجدول التالي من معرفة وجود االتفاق بين المنظرين العرب :

 الجنس األول
 البنية

 الجنس الثاني
 البنية

 الجنس الثالث
 البنية

القوي
-----
الملون
-----
الناظم
-----

 القوي
 طنين وطنين وبقية
 الرخو أو المعتدل

 طنين وطنين - إرخاء - إرخاء
 المعتدل أو الراسم

 طنين ونصف - بقية - بقية
  اللوني

  فضلة - فضلة - ثالثة أنصاف طنين

  التأليفي
  إرخاء - إرخاء - ضعف طنين

  الطنيني
  طنين وطنين وفضلة

ااااللللككككنننندددديييي ااااببببنننن    سسسسيييينننناااا ااااببببنننن    ااااللللططططححححاااانننن
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وتتـفاوت درجـات التالؤم بين نـغم األجناس الثالثة، وأحـسنهـا ما كـانت النغم
فـيـه مــتـفـقـة، وأقلهـا بـهـاء وتلحـينا مــا تنافـرت فـيـه النـغم، أو جـاءت فـقـراته اللـحنيـة

متشابهة باستمرار. 

وينطبـق نفس الشيء على األوزان، فــإن أحـسنـهـا في األجناس مــا كـان فــيـه
االنتقال من شدة إلى لين، وعلى تدريج(104).

وفي مـوضع آخر يتـحدث المـؤلف عن التألـيف تحت اسم «التلحين»، فـيشـرح
طريقته فيه، ثم يصنفه في ثالثة أصناف هي :

  1 ـ التلحـين األكـبـر : هو أن يخـتـرع المـلحن لحن الصـوت على غـيـر مـثـال،
مـعـتـمـدا صـحـة تـجـزئة اللحن وقـسـمـة الشـعـر وتـأليف النغم ومـمـاثلة كـل نغـمـة بمـا

يشاكلها.
           2 ـ التلحين األوسط :  هو أن يولد الملحن لحن صوت من نغم األصوات

التي مـرت على سمـعه، ويقـيمـها على المـقام الذي وافق طبـعه، وهو في ذلك يخـالف
بين تركـيب مـا يصنعـه وبيـن ما يـسمـعـه، فـيـزيد في اللـحن، أو ينقص منه، أو يغـيـر

موضع صيحته وسجحته حتى تخفى على السامع مواطن النقل والتغيير.

          3 ـ التلحين األصغر : هو أن يأخذ الملحن شعرا على وزن شعر صوت آخر
معروف، فـيصب فيه لحن األول بدون زيادة وال نقصـان، وهذا النوع هو أقل الثالثة
كلفــة(105) ويدخل ضــمن مــا أسـمــاه ابن الطحــان «التـحــيل في ســرقـات األصــوات

واالحتراس فيها»(106).

 ويسـوق المؤلف ـ هنا ـ طرائف مـستـملحة جـرت بينه وبين معـاصره المـغني
ابن الشـامـيـة، وقـبل ذلك بين إبراهيم بن الـمهـدي وإبراهـيم المـوصلي، وينتـهي بأن
يحُثّ القادر على التلحين على تجنب هذا النوع فيه، إال أن يكون قصده أن يكيد به

مغنيا، أو تضطره الحال إليه فال يتسع له الوقت للتروي في تلحينه(107).
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وقــد جـاء في كــتـاب األغــاني مــا يفـيــد أن «التلحــين األصــغـر» كــان مـتــداول
االستـعمـال بين المغنين عـلى عهد بـني العبـاس، فقد صنع إسـحاق صـوتا في لحن

الرمل على شعر لحاتم الطائي أوله :

ويبقى من المال األحاديث والذكر أماوي إن المال غاد ورائح

فـأمر عـبد الله بن طاهر جـاريته لمـيس أن تخلع لحن هذا الصـوت على شعـر
آخر من نفس البحر كان مطلعه :

وال ثوب إال بردها وردائيا(108) وهبت شمال آخر الليل قرة 

وقـد يفـيـد االحـتـراس من سـرقـة الصـوت، على أن هـذا ال يتـحـقق إال للحـاذق
الذي يتـخــذ وسـائل الحـيطة، ومنهــا تغـيـيـر قـسـمــة الشـعـر، وإفـسـاد تجــزئة اللحن،
وتحـويل النغـمة من بـيت آلخر، وتبـديل اإليقـاع من ثقـيل إلى خـفيف، أو مـن خفـيف

إلى ثقيل، وغير ذلك من الوسائل الفنية المعقدة(109).

ويعـرض ابن الطـحـان للحـديث عن طرائق الـتلحـين النادرة في عــهـده فـيـذكـر
منها أربعة هي(110) :

 1 - ططططررررييييققققــــةةةة    ااااللللخخخخــــسسسســــررررووووااااننننيييي : طريقـة فـارسـيـة كثـيـرة األدوار والنقـرات، تتـفـرع
وتخرج من نوع إلى نوع، وال توقع ـ في األصـل ـ إال في العيدان األعجـمية الدقيـقة

األعناق، ولإلبهام عمل فيها على وتر البم غريب مستحسن.

وابن الطحـان يشــيـر إلى مـا أصـاب هذه الطريقـة من تـشـويه، فـيـذكـر أن في
مصر من يوقع الرمل المطلق بإرخاء بعض األوتار، ويسمي ذلك خسروانيا.

 2 ـ ططططررررييييققققةةةة    ااااللللططططررررخخخخااااننننيييي : طريقة مـفقودة. وقـد كان عصـريه ابن الشامـية يوقع
الرمل المنسـرح ويمـيله بـعض اإلمـالة ليـغرب عـلى من يسـمـعه مـمن ال عـلم له بالفن

خاصة، ثم يدعي أنه لحن على هذه الطريقة.
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         3 - ططططررررييييققققــــــــةةةة    ااااللللخخخخــــــــممممــــييييــــــــرررريييي : هي طريـقـة تخــتص بـالطنابيــر، وعليــهــا وضــعت.
وكـانت في األصل خـفـيـف الرمل المـحـصـور، ثم نقـصـوا مـن عـدد نقـراته وأفـسـدوا

أدواره، ولقبوه هذا اللقب.

  4 - ططططررررييييققققةةةة    خخخخففففــــييييفففف    ااااللللههههززززجججج : من أهم الطرائق وأغربهـا وأعجبها، افـتقده ابن
الطحان وسـأل عنه المغنين في مـصر والعراق والشـام وعند الشيوخ والعـجائز فلم

يقف على أثر له عندهم.

وقــد التــبس على الـجـهــال بعلـم الغناء والتـلحــين التــمــيـيــز بين طـرائقــه وبين
مذاهبه، فانطلق ابن الطحان يصـحح ما التبس على هؤالء وخلص إلى أن المذاهب
إنمــا هي أسـاليـب ابتكرها بعض الـمـغنين فـي صنع أصـواتهـم فـحــسـبـهــا الجــهـال

طرائق، وهذه المذاهب هي(111).

 1 - ممممذذذذههههبببب    ااااللللسسسسررررييييججججيييي : وهو مذهب ابن سريج، استعمله في أغانيه وقطع به
األزمـان، وكــان يسـتـخــدمـه في ســائر الطرائق واأللحــان ويأتي به في تضــاعـيـفــهـا

وملحها.

  2 - ممممذذذذههههبببب    ااااللللممممااااخخخخوووورررريييي : عمدته ألحـان قائمة على خفيف الثقـيل الثاني، كان
إبراهيم الموصلي يحب الغناء فيه ويكثره فنسب إليه، كما كان يستخدمه في بعض
طرائق الـغناء ويمــازج بـه بعض األلحــان، وقــد ضــاع فــقـل فــيــه الغناء وانـعــدم من

يعرفه.

  3 - ممممذذذذههههبببب    ااااللللممممــــججججننننبببب : مـذهب ابتدعـه إسحـاق المـوصلي في آخر عـمره بعـد
أن نال من صوته عناء الـشيخـوخة، فأصـبح يتحيل في الغناء بالجـنوح إلى ما تحت

مطلق دستان السبابة في الوتر، وأمال صوته إليه.

  4 - ممممــــذذذذههههبببب    ااااللللممممخخخخــــااااللللفففف : هو مـذهب يخـتص بالطنـبور أكـثـر من اخـتـصـاصـه
بالعــود، واألصل فـيـه أنـه رمل مـحـمــول، ولكن خـولـف ضـربه، فـرفــعت السـبــابة عن

دستانها إلى دستان المجنب، فسمي المخالف.
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ويدخل في صـمـيم (التلـحـين) تطعـيم الصـوت بعناصـر لحنيـة مـكملة له هي :
الصيحة، والتجنيبة، واالنتقالة، يأتي بها الملحن في البيت الثالث أوالرابع، فيخصه
 بها، وال يلزمـه تكرارها في جمـيع األبيات(112). وقد يعـملها في آخـر الصوت(113).
والملحن مـتى فعـل ذلك اختـزل من زمان اللـحن بمقـدار زمان تـلك العناصر حـتى ال

ينفسد تقسيم الشعر أو يحدث في اللحن زوائد(114).
وسائر هذه العنـاصر ممـا يحسن الصوت ويحليـه. «فالصـياح : أن يكون في
األصوات مـا يكون تحسـينا لها»(115)، واالنتقـالة أن يتحول المـغني من جنس لحني
إلى آخــر(116). ولذلك كـــانت القـــدرة على التـنقل بيـن طبــقـــات الصــوت من وســـائل

اختبار المغني والمغنية عند ابتياعهما.
وتعـتـبـر هذه العـناصـر من المـواضع الصـعـبـة في غنـاء الصـوت، ولذلك وجب
على المغني أن يأخذ األهبة قبل وصولها، فيتنفس بمقدار ما يكفيه الستيفاء طولها
وشدتها. ويعتـبر العاجز عن عمل الصيحة «قطـيعا». والقطيع هو «من الرجال الذي
ال يسـتـوفي صيـحـة على وتر المـثنى فـال يقـدر على إضـعافـه»(117)، وهو من النسـاء

من ال تستوفي على صيحة من المثلث إلى الزير(118).

2))))    ااااللللععععننننصصصصرررر    ااااللللثثثثااااننننيييي    ::::    ااااإلإلإلإلييييققققااااعععع    

«هو قسمة زمان بنقرات مترادفة في أزمنة متوالية متساوية، وكل واحد منها
(أي من األزمنـة) يسـمـى دورا، وأقل مــا يكون الدور في اإليقــاع بيـن نقـرتـين، وهو

أقل األزمنـة».
والمـؤلـف يسـتـمـد هـنا فـقـرة من تعــريف الفـارابي لإليـقـاع فـيـقــول : وأقل مـا
يكون بالدور في اإليقاع بـين نقرتين، وهو أقل األزمنة. وعبـارة الفارابي المقـصودة
هي قـولـه : فـإذا أقل األزمنة التـي بين النغم هو زمــان بين نقـرتيـن ال يمكن بينهــمـا
نقـــرة. ثم يضــيـف لزيادة الشــرح : اإليـقــاعــات أوزان الـنغم... واإليقـــاع هو الدوي

الحادث من القرع الذي يبقى زمانه في السمع.
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ويدل تنصيص ابن الـطحان على «القرع» دون «القلع» على أنـه ربما لم يطلع
على ما أضافه الشيخ ابن سينا بصدد أسباب حدوث الصوت(119).

ويسيـر المؤلف على نهج الفارابي، فـيجعل اإليقـاعات صنفين : متـصال، وهو
ما اتصلت نقراته وأدواره، ومنفصال، وهو ما انفصلت أدواره.

والنقــرات بدورها ـ عـنده ـ صنفــان : بينة هـي الكبــار التي يحــصــرها العــد،
ومختلسة هي الصغار التي يشق حصرها بالعدد.

ومــرة أخـرى نســتــشف من كــالم المــؤلف صلتــه الوثقى بمــجــال المــمـارســة
العــمليــة إذ يقــول :  «وكـثــرة النقــرات إنمــا تكون باقــتــدار من الضــارب وخـفــة يده
وسـرعـة حـركـتـه. ولهـذه األسـبـاب يخـتلـف إيقـاع الناس فـيـقـال : ضـارب، وضـعـيف

اليدين»(120).

ططططرررراااائئئئقققق    ااااإلإلإلإلييييققققااااعععع    ووووععععدددددددد    ننننققققررررااااتتتتههههاااا

ال يخـــتلف عــدد اإليـقــاعــات األصــول عـند ابن الطـحــان عنه عـند من ســبـــقــه
كالفارابي وابن سينا، على أنه يتفرد بجملة من اإلضافات يمكن بيانها في اآلتي :

- تقسيم الطرائق الثمانية إلى أربعة ثقال، وأربعة خفائف.

- إطالق مصطلح «أعمدة الطرائق» على أعداد النقرات فيها.

- تفــريـع كل طريقــة إلـى أربعــة أنواع هي ـ فـي المــســتــوى األول : المـطلق،
والمـزمـوم، والمـحمـول، والمـحـصـور، وفي المسـتـوى الثـاني : المـجنب، والمنسـرح،

والوسطي، والممخر.

وتدخل هذه األنواع ضمن ما أسماه المؤلف «ملح اإليقاعات»، وقد ذكر منها
أربعـة هي : االطالق، والحمل، والحـصر، والتـسريح، وهو وإن لم يأت بمـا يدل على
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مفـاهيمـها(121)، فإن كـتابه حـافل بعبـارات ربما سـاعدت على كـشف تلك المفـاهيم،
ومنهـا قـوله في وصـف صـوت كـان قـد لحنه على نسق «الـمـعكوس» : (هذا الصـوت
يبتدئ في الثـقيل الثاني المحمول، وينصـرف في المزموم)(122)، ومنها نعته لمذهب
الطنبورييـن في توقيع المخـالف على رمل محمـول، وطريقة مـعاصريه في مـصر في
توقــــيع «الـخـــســــرواني» عـلى الرمـل المـطلق، وطـريقــــة ابن الشــــامــــيـــة فـي توقــــيع

«الطرخاني» على الرمل المنسرح(123).

ويحدد ابن الطحان طرائق اإليقاع الثمانية فيصفها قائال :

«فـأمـا الـثـقـيل األول كله في تـنوعـه فـعـدد نقــراته ثمـاني نقــرات : ست نقـرات
ونقــرتان : المــجـاز واالعــتـمــاد، والثـقــيل الثــاني عــدد نقـراته عــشــر نقـرات : ثمــان
ونقـرتان : المـجـاز واالعـتـمـاد، والرمل سـت نقـرات. والهـزج من ست نقـرات. وعـدد
نقـرات الخـفـائف كنقـرات الثـقائل، وبـينهـما الثـقل والخـفـة واإلبطاء والسـرعـة، وهذه

األعداد إنما هي أعمدة الطرائق(124).

لم يات ابن الطـحـان بمـا يفــيـد في شـرح المــجـاز واالعـتـدال، وبالـرجـوع إلى
كتاب الفارابي أمكن الوقوف على معنى هذين المصطلحين.

المـجـاز :  هو االنتــقـال من دور إلى دور بزيادة نقـرة في زمـان الـفـاصلة من
الدور األول يشـغل بهـا بعض زمـان الـفاصـلة ويسـهل بهـا المـجـاز من دور إلى دور
(125). وهو كالمجازات اللحنية ـ يحتاج إليه خاصة في األجزاء التي في أوساط

الجمل اللحنية. ومثاله في الثقيل الثاني(126) : 

ااااالالالالععععتتتتــــمممماااادددد : نقرات مـزيدة تستـعمل في آخر دور في الـلحن الموسيـقي ويعتـمد
عليــهـا ليـســهل قطع الدور في نهــاية زمـان فــاصلتـه العظمـى، وهي ـ كـاالعـتــمـادات
اللحـنيــة ـ يـحــتـــاج إليــهـــا خــاصـــة في نهــايات أزمنـة فــواصــل األدوار من الجـــملة

اللحنية(127).
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وقـد أثار الـمـؤلف في كـتــابه مـسـألـة اخـتـالف إبراهيـم بن المـهـدي وإســحـاق
الموصلي حول البنية اإليقـاعية للثقيل الثاني، فذكر أن إسـحاق أنكر على غريمه أن
يكون الثـقيل األول ثمـاني نقرات، وأن يكون الثـقيل الثـاني عشـر نقرات بينـما أدوار
األول أقــصـر مـن أدوار الثـــاني، والتـلحـــين فـــيـــه أســـهـل وأقـــرب، وهو في الـثـــاني

أصعب(128).

والموضوع ذاته كـان مما أشار إليه األصـبهاني في كتابه وانتـصر للموصلي
ورأيه فيـه، حيث ذكر أن ابراهيم بن المـهدي ومن وافقه كـانوا يسمون الثـقيل األول
وخـفـيفـه : الثـقـيل الثـاني وخـفـيـفه، ويسـمـون الثـقـيل الثـاني وخـفـيفـه : الثـقـيل األول

وخفيفه. وقد اطرح ما قالوه اآلن وترك ، وأخذ الناس بقول إسحاق(129).
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على أن ابن الطـحـان ذهب مـذهبـا آخــر في مناقـشــة الخـالف بين المـغـنيـين،
فذكـر أنهما مـاتا ولم يتحدد بينهـما في األمر شيء، فلمـا وقف على خبرهمـا وأعمل
فكره فيه خلص إلى أن إبراهيم بن المهدي كان مصيبا في قوله، غير أن الموصلي
كان أقعد منه بهذا الشأن وأعلم، وأنه إنما قـصد أن الثقيل الثاني ـ بامتداد أدواره
وسـرعة اخـتالس نقـراته مـقارنة مع قـصـر أدوار الثقـيل األول وبسـاط عدد نقـراته ـ
مثله كـمثل العـقاقيـر في درجتهـا الحادة، كمـا قصد التـقريب على مـرتاضي اإليقاع

والبدء معهم بتعلم ما كان منه سهال حتى يتيسر الوصول إليه(130).

ويعـرج بـنا ابن الطحـان علـى مـوضـوع طريف يـكاد أن يتـفـرد به دون غــيـره،
ونريد بذلك مـا أسـمـاه «ملح اإليقـاعـات»، وهي جـملة من المـصطلـحات الـموسـيـقـيـة
تدل مـفـاهيـمـهـا على بعض طـرق إحداث اإليـقـاع ووسـائل ضـبط الوزن، مـمـا يمكن

إدراجه ضمن محسنات األداء الموسيقى الخاصة بضرب الدفوف والطبول(131).

يبلغ عــدد «ملح اإليـقـاعــات» في كــتـاب ابن الـطحـان ثـمـاثيــة وأربعــين ملحــة،
اقــتــصــر على ذكــر أســمــائـهــا دون بيــان مــدلوالتهــا اإليـقــاعــيــة، وهي : الدغــدغــة،
والمــبــادئ، واإلرشــاد، والتــفــصــيل، والتــوصــيل، واإلدراج، والـحث، والتــضــعــيف،
والطي، والتـقـنيـعـات، والتـشـبـيـعــات، والنقـصـات، واالبتـداء، واالقـتـداء، والـتـهـشـيم،
والخطو، واالخـتــالسـات، والتـعـثـيـرات، والتـقلـيب، والمنصـرفـات، واللفـظ، والتكريع،
والخـمـد، والتـخطي، والحـصـر، والحـمل، والدمم، واإلطالق، والتـسـريح، والتـخـمـيـر،
والمـــسح، واإللمـــام، والفـــواصل، والتـــوطئـــة، والتـــرتيل، واالشـــتـــراك، واالســتنـابة،
والتكريـر، والمـمــاثلة، والمــخـاتلة، واالصطـالح، والتـمطـق، والتـرقــيص، والتـوطـيـة٭،

واإلدارة، والتلميع، والتعبير، واالنتقالة.

ويدل تعـدد هذه المـصطلحات وتنـوع مدلوالتهـا على مـدى ما بلـغه الضـاربون
علـى عــهـــد الـمــؤلـف من اقـــتـــدار وتفنن فـي تنويـع أســالـيب الضـــرب، ومـــهـــارة في
اسـتـخــدام آالت النقـر، وتصـرف في اإليقــاعـات ونقـراتهـا مـن لف، وإدارة، وفـصل،
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ووصل، وطي، وإرسـال، وانـتـقـال، وغـيـر ذلك من الوســائل التي تسـاهم في تـنسـيق
اللحن وزخرفة أجزائه. 

وقـد اجـتهـدت في الحـصـول على مـفاهـيم هذه الملح باالعـتـماد على مـا ذكـره
ابن الطـحــان في ثـنايا كـــتــابه مـن جــهــة والـرجــوع إلى مـــبــاحـث المنظـرين األوائل
ومعاجم مـصطلحات الموسيقى العـربية من جهة أخرى، فـبلغت من ذلك إلى النتائج

التالية :

 1) بعض هذه المصطلحـات مشتـرك بين الغناء واإليقاع(132). ويتعلق األمر
بالمـخاتلة، والتـوطية، واالخـتالس، واالشـتراك، واالسـتنابة، والتكرير.  ولعل شـروح
هذه المـصطـلحـات من وجـهـة الغنـاء أن تفـيـدنا في مـقــاربة مـفـاهيـمـهـا مـن الوجـهـة

اإليقاعية، وذلك كاآلتي :

- ااااللللممممــــخخخخــــااااتتتتللللةةةة    : أن يراسل الضـارب رفـيـقـه في الضـرب، والـمـراسلة هي تناوب
الضاربين بعضهم لبعض.

- ااااالالالالششششتتتتررررااااكككك : أن يمزج الضارب إيقاعا بإيقاع، ويعود إلى األول.

- ااااللللتتتتووووططططييييةةةة : ما يوطأ به من إيقاع لصيحة الغناء قبل مجيئها.

- ااااالالالالسسسستتتتننننااااببببةةةة : أن يستنيب الضارب الدف عن الغناء أو عن العزف.

- ااااللللتتتتككككررررييييرررر : تكرير الدور اإليقاعي المطرب المستحسن.

- ااااالالالالخخخختتتتالالالالسسسس : أن يؤخذ الدور اإليقاعي قبل وصوله والفراغ من األول.

        2) بعض ملح اإليقاع عند ابن الطحان هي مما أورده الشيخ ابن سينا ضمن
محسنات األداء المختصة باإليقاع، ويتعلق األمر باآلتي :

- ااااللللتتتتــــــــــــررررتتتتــــييييلللل : هو زيـادة في زمـــان النقـــرات بـواسطة إبـطاء حـــركـــة اإليقـــاع.
ويندرج ضمن وسائل الزيادة في مقادير األزمنة.
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ااااللللتتتتــــضضضضــــععععــــييييفففف : هو زيادة في حـشـو الدور. ومـعـناه إدخـال نقـرات على زمـان  -
نقـرة من اإليقاع الثـقيل كـتـوابع ومشـيعـات للنقرة األصـلية، مع الحـفاظ على وزنهـا

األول.
- ااااللللططططيييي : هو نقـصان في أعـداد النقرات، وذلك بتـرك نقرة أو أكـثر مع حـفظ
زمـان النقـرة األصليــة وإيفـائه حـقـه كـامـال حـتى ال يخـتل اإليقـاع. ويـكون الطي في
حشـو الدور. وأحسن مـواضيـعه ما كـان من اإليقاع كـثير الحـركات الخـفيـفة، وذلك

ألن األصول الخفيفة النقرات هي أشد احتماال للطي(133).
 3)  وسوف تتـضح مدلوالت بعض ملح اإليقـاع بالرجوع إلى كـتاب «الموسـيقى
الكبيـر» للفارابي، والسـيمـا عند كالمـه عما أسـماه «التـزيينات والتشـبيـعات». ونريد

هنا : التوصيل، والتفصيل، والتكرير، واإلدراج، والحث، واللفظ، والتخمير.
فــتـحـت هذا العنوان أدرج الفــارابي نـوعـين مـن وسـائـل تحـســين اإليـقـاعــات
وتنويعها، وهما ما يكون بزيادة نقرات في اإليقاع من خارج، وما يكون بغير زيادة

فيه.
أما ما يكون بغير زيادة فهي :

  1 ـ تتتتووووصصصصــــييييلللل    ااااللللممممففففــــصصصصلللل : هو الوصل بين دورين أو أكـثر من أدوار اإليقـاعات
المفصلة في دور واحد.

  2 ـ تتتتففففــــصصصصييييلللل    ااااللللممممــــووووصصصصلللل : أن تجـعل لإليقـاعات المـوصلة بزمـان واحد فـواصل
فتنقسم إلى أدوار منفصلة.

  3 ـ ااااللللتتتتككككررررييييرررر : هو تكرير الجزء الواحد بعينه مرارا. 
وأما ما يكون بزيادة نقرات من خارج فمنها :

  4 ـ ااااإلإلإلإلددددررررااااجججج : وهو زيـادة نقــرات تـشــغل األزمـــان الثـــقــيـلة والمـــوســعـــة في
اإليقاعات الثقيلة، وهي نقلة تحدث لها السرعة في اإليقاعات.
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ااااللللححححثثثث : هو اســــتـــبــــدال أزمنـة النقــــرات في األدوار الـثـــقــــيلـة بأزمنـة من        5 ـ 
أنصافهـا في اإليقاعات الخفـيفة حتى يصـبح زمان الدور الواحد في إيقاع ثـقيل ما

بمثابة زمان دورين في اإليقاع المحثوث.

وهكذا يـبــدو الفــرق بـين اإلدراج والحث فـي أن الزيادة في اإلدراج ال تغـــيــر
زمان الجملة اللحنيـة، وأن الزيادة في الحث تصير زمان جملة اللحن أصـغر بنسبة

النصف(134).

ويضاف إلى هذه الملح مصطلحان آخران هما :

 6 ـ ااااللللللللففففظظظظ : ويراد به «مـا نحكيـه عن مهـرة المزاوليـن للموسـيقـى العمليـة من
العرب معبـرا عنه باأللفاظ التي جرت بها عادتهم في العبـارة» ويعني ذلك استخدام
لفظ (تـن) في تقطيع إيـقـاع الـدور، و «مـا يـشـتـق منه بالتــسكيـن» (تنْ) وبالتــشــديد

(تنَّ) أو بالتحريك (تنَ) تبعا لزمان النقرة في اإليقاع»(135). 

وقــبل أن نخلص من هذا الـفـصل نـريد الوقـوف عـند باب عـقــده ابن الطحــان
حول أسباب خروج الضارب من اإليقاع (136). وهو يقسم األسباب إلى نوعين :

- أسباب مرتبطة بقلة الطبع، وهي أردأ العلل، وال رجاء في إصالحها.

وأخرى مرتبطة بـالعادة، وهذه أقبح من األولى ألنها تصـدر عن غير وعي من
صـاحـبـها، فـال عـجب أن يقـول إسـحـاق فـيـه : «من خرج عـن اإليقاع ولـم يعلم بذلك

فيقلع عنه فليس منا».

وقد استعرض المؤلف علل الزيغ عن اإليقاع فصنفها في مجموعتين :

- إحـداهما مـمـا يمكن اعـتبـارها أسـبـابا إرادية كاالجـتـهاد عـن غيـر مـعرفـة،
ولجوء الضـارب إلى السرعـة المفرطة أو المـهل المتثـاقل، وانشغال الـقلب عن حفظ

أزمنة اإليقاع.
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- والثـانية مـما يمكن اعـتبـارها أسبـابا ال إرادية كالسـهو، والغلط، والـخوف،
والسكر.

ولعل أسوأ األسباب المؤدية إلى الخروج عن اإليقاع إعجاب الضارب بنفسه
وإفـراطـه بالثـقــة في كـفــاءته، وقلة احـتــفـاله بضــبط المـيــزان، وفـســاد حـسـه، وقــبح

تصوره وقياسه للزمان.

ويصطلح ابن الطحان على مجانبة اإليقـاع بمصطلح مبتكر هو «العناد» وهو
فــراق الوزن، وله وجــهـــان : األول إلى اإلبطاء، فــيــؤدي إلى فــوات الـزمــان قــبل أن
يسـتـوفي الضـارب كـامل نقـرات الدور، والـثانـي إلى السـرعـة، فـيـأتي الضـارب على

سائر نقرات الدور قبل استيفاء الزمان.

والمـؤلف ال يفــوته التنبـيـه إلى ارتبــاط اإليقـاع ـ كظاهرة طبـيـعـيــة ـ بالحـيـاة،
ولذلك فهو يقـول : «إن مشي اإلنسان والحيوان الصـامت كله في إيقاع... ولو تأمل
أكـثـر الـصنائع لوجـدت في إيقــاع». كـمـا ال يفـوته أن يـنوه بأهمـيـة اإليقــاع في بناء
اآلثار المـوسيـقيـة حتى عـد الضارب الذي يـخرج عن اإليقـاع موضـعا للهـزء ومثـارا
للسخـرية، وحتى كان المـغني إذا خرج بين يدي بعضـهم (وهو يقصد الخلفـاء) قال
له : اردد البــاب خـلفك، أو قــال مــا يقــول المــالحــون في الـبــحــر للنوتي إذا لـم يكن

مؤهال لفن المالحة : ارجع البر(137).

ااااللللععععننننصصصصرررر    ااااللللثثثثااااللللثثثث    ::::    ااااللللششششععععرررر

ننتـقل اآلن إلى الشـعـر باعـتـبـاره العنصـر الثـالث وأحـد حدود الغـناء المكونة
للصــوت المــغـنــى، فنجــد أن ابـن الطــحــان تحــدث عنه فـي مــواضع مــتــعــددة من
كــتــابه(138)، وهو يمـــهــد للـمــوضــوع، فـــيــوجــه المـلحن إلى ضـــرورة العنايـة بوضع
األشـعــار فـيـمـا يـشـاكلهـا مـن األلحـان، مـؤكــدا أن من أغـفل ذلك لم يعــتـد له بكبــيـر
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فـضل، ومسـتشـهدا بقـول الفـيلسوف اليـوناني فيـدرس : المـوسيـقار الفـاضل يجلب
اللحن نحو المعنى، ومتى لم يقدر على ذلك فليس هو بموسيقار كامل.

ويرى ابن الطحـان أن سـبيـل المغني ـ فـي وضع ألحانـه ـ أن يعتـمـد على كل
معنى بمـا يليق به من الشعر، وأن يراعي في اختـيار األشعار مـا يتالءم مع أشكال
األلحـــان ومــا تحـــدثه من انـبــســاط، أو انـقــبـــاض، أو سكون، أوحـــركــة، فلـكل هذه
األلحان من األشـعار ما يوافـقها : فللشكل االنبـساطي أشعـار الفخر، ولالنقـباضي
مـا حـرك البكاء والحـزن، وللسكوني مـا دعـا إلى هدوء النفس وسـالمتـهـا، وللحـركي

ما هاج قلقها وغضبها(139).

ومـثلمـا يعـتـمـد المـغني الفـاضل أشكال األلحـان في اخـتـيـار األشـعـار فكذلك
عليـه اعـتــمـاد طرائق اإليقـاع، فـيـسـتـعـمـل في الثـقـيل األول أشـعـار الفــخـر المـثـيـرة
للحـماس والحـميـة، ويسـتعـمل في المـزموم األشـعار الكرمـيـة وما فـيه شـرف الهمـة،
ويستعـمل في المحصور األشعـار المهيجة للـتذكر والحنين، وفي المحمـول ما حرك
الطرب واالنبـسـاط، وفي المـجنب أشـعـار المـراثي وذكـر الفـرقـة، وفي المنسـرح مـا
رقص النـفــوس وشـــوق إلى الغـــواني ودعــا إلـى االئتــالف، وفي الـمــمـــخــر أشـــعــار
التـرهيب وذكـر الوعـيد والثـارات، وفي الوسطي األشـعـار اآلمـرة بمحـاسن األخـالق

والحلم وكتمان السر(140).

فإذا اطمأن الملحن إلى الشـعر الذي يشاكل ألحانه وطرائق إيقاعـه عمد إلى
قسمته أقساما متساوية، وإلى اللحن فجزأه أجزاء بعدد أقسام الشعر، فأعطى كل
قسمـة من الشعر جزءاً من اللحن، وفـعل ذلك في سائر أبيات الصـوت. فإذا صحت
أقـسام الصـوت وأجـزاؤه قوي على مـعلمـه فهـمه، وسـلم المغني من طـعن متنقـذ في
صناعـته وقـدح عليه في بضـاعتـه. أمـا إذا لم يتقن المـغني تقـسيم غنائه على النحـو

الذي ذكر فإنه يسمى «مفسود القانون»(141).
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ققققااااللللبببب    ااااللللصصصصووووتتتت

يوافينا ابن الطحان في مواضع متفرقة من كتابه بما يفيد الباحث في معرفة
القـالب الذي يحـدد البنـية الـفنيـة للصـوت المـغنى، ذاكـرا أنه يتـفـرد ببـيـان ذلك دون

المتقدمين والمتأخرين.

وبالرجـوع إلى البـاب الثاني واألربعـين نسـتطيع الوقـوف على ما يـسعـفنا في
معرفة معالم الصوت وتحديد خطوات بنائه بشكل متناه في الدقة :

يمـهد للصـوت باالستـهالل، ويراد به التنبـيـه على الغناء وأنه مقـدمتـه. ويغطي
االستهالل صدر البيت األول أو المصراع األول.

وتتحدد معالم الصوت فيأتي على الصور التالية :

 1 - ااااللللممممــــصصصصــــررررّّّّعععع : يكون في الصـوت من بيـتـين، فـيلحن صـدر البـيت األول في
طريقـة «النشيـد»، ويتلوه عجـزه في «البسـيط»، ثم صـدر البيت الثـاني في «النشيـد»

ثم عجزه في «البسيط».

  2 ـ ااااللللممممببببااااييييتتتت : ما كان في الصوت من أربعة أبيـات، أولها وثالثها في طريقة
«النشيد»، وثانيها ورابعها في «البسيط». 

 3 - ااااللللممممززززددددووووجججج : يكون في الصوت من أربـعة أبيات، يجـري األول والثاني في
«النشيد»، ويجري الثالث والرابع في «البسيط».

 4 - ااااللللممممــــسسسســــــــههههمممم    : يكون في الـصـوت من بـيت واحـد مــقــسم إلى أجــزاء لحنيــة
ثالثة : أولها «بسيط»، وأوسطها «نشيد»، وثالثها «بسيط».

وقــد مــثل ابن الطـحــان لهــذا القــالب بصــوتيـن أحـدهـمــا من غناء مــعــاصــره
الشريف أبي القاسم الرسي، وهو :

فعبد مناف سرها وصميمها إذا اجتمعت يوما قريش لمفخر
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وثاني الصوتين من غنائه، وهو :

تثنت على دل وحسن قوام ومهزوزة هز القضيب إذا مشت

ااااللللممممععععككككووووسسسس : يكون في الصـوت من بيت واحـد، في أوله «عـمل» إلى آخـر  - 5 
المـصـراع األول ثـم ينشـد الصـراع الثـاني إلـى آخـره ومنصـرفـه في «نشــيـد» حـتى

تنقضي فاصلته فيه. 

أمـا مـن وجـهـة اإليقــاع فـهــذا الصـوت يبــتـدئ في الثــقـيل الثــاني المـحــمـول،
وينصرف في المزموم. وقد مثل المؤلف لهذا القالب بصوت من ابتداعه وهو :

يمينا والسوانح يوم جمع حلفت لها بما نحرت قريش 

هذه قوالب ألصوات أقيمت بنياتها على أشعار من بيت إلى أربعة أبيات.

ويبــدو أنهــا هي التي كــانت مــتـداولـة على عــهـد الـمـؤلف. أمــا القــدمــاء فكان
مذهـبهم أن يغنوا من ال «النشـد» ما يكون من عـشرة أبيـات وأقل وأكثـر، وكل هذه
األشـعـار الطوال خـالـيـة من المـحـاسن قليـلة النغم، وتقـسـيم الشــعـر فـيـهـا واحـد ال

يتغير فهو ال يطرب وال يشجي.

وهناك أصــوات تـقـوم بـنيــاتهــا على «اســتــهــالل  فــبــســيط»، أو علـى «بســيط
فاسـتهالل»، ثـم يعود المغني في آخـر فاصلتـه إلى ما ابتدأ بـه إن كان استـهالال أو

بسيطا(142).

هذه هي الـعناصــر األســاســيــة التي ينبـني عليــهــا «الصــوت». ونســتـطيع أن
نضيف إليها عنصرا آخر هو ما أسماه ابن الطحان «الصيحة».

والصـيـحــة عـبـارة عن فـقـرة غنائـيـة يجنح فـيـهــا المـغني إلى الغناء فـي طبـقـة
صوتيـة حادة تحسـينا منه للصوت(143). ويختلف موقـعها من الصوت فتـأتي أحيانا



149 ممممددددخخخخلللل    إإإإللللىىىى    ككككتتتتاااابببب    ححححااااوووويييي    ااااللللففففننننوووونننن    ووووسسسسللللووووةةةة    ااااللللممممححححززززوووونننن

في مــبـتــدئه وأحــيـانـا في وسطه، وهي من الـمـواضع الشــديدة فــيــه، لذلك وجب أن
يأخذ المغني أهبته إلنشادها فيتنفس قبل بلوغها(144).

وقد تواتر ذكـر هذه العناصر في كـتاب األغـاني لألصبـهاني فيـما رواه مـؤلفه
عن «أصـحاب العـمل» أو نقله من كـتب األوائل. من ذلك أن إسـحاق المـوصلي لحن
صـوتين غنى فـيـهـمـا اســتـهـالال وبسـيطا، وصـاح، وسـجح(145)، وأنه كـان أكـثـر مـا
يبـتـدئ صـوته فـيـصـيح فـيـه... حـتى لقـبـه المـغـنون بالملسـوع(146)، ثم ال يزال ينزل
على تدريج حتى يقطعه على سجحة(147)، وهي النغمة الثقيلة التي تختم بها صيحة

الصوت.

وسـوف يتأكـد اسـتخـدام بعض مـصطلحـات النشد التـي وردت في كتـاب ابن
الطـحــان مـن خــالل مـــا كـــتـــبــه الـتــيـــفـــاشي (ت. 651 هـ). ومـن أجل مـــقــاربـة هذه
المصطلحات نورد مـا ذكر في الباب الحادي عشـر من كتابه(148) إذ يقول : طريقة
النشــيـد، وهو المــعـروف عند أهل األندلـس باالسـتـهــالل والعـمل : يـبـدأونه بنغــمـات
ثقـيلة شـيئـا بعـد شيء، ثم يخـرجـون عنها إلـى نغمـات خـفـيفـة تحـصل بين الحـالين،

فتثير من الطرب ما يرتاح له.

ويستـفاد من هذا الكالم أن «النشيـد» يتكون من حركتـين متتاليـتين :ـ األولى
بطيئة ثـقيلة تعرف باالستـهالل .ـ والثانية مهـزوزة متوسطة الحركـة بين حالي البطء

والسرعة تعرف بالعمل الذي تثير حركته الطرب واإلحساس بالراحة.

ويقـدم التيـفاشي نسـقـين لصوتين فـيذكـر أن االسـتهـالل والعمل قـد يتوزعـان
أبيات القطعة الواحـدة «فيكون بيت منها استـهالال وبيت عمال»، وقد يتـوزعان البيت

الواحد «فيكون نصفه استهالال ونصفه عمال»(149).

أما مصطلح «البسيط» فسيرد ذكره عند المقري بما يفيد أنه حركة متوسطة
السـرعـة تأتي بعـد افـتـتـاج الغناء بالنشـيـد وقـبل خـتـمـه بالمـحـركـات واألهزاج تبـعـا

لمراسم زرياب(150).
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ولمـــقـــاربـة قـــوالب الصــــوت المـــذكـــورة آنفـــا نـفـــتـــرض صـــوتا عـلى صـــورة
"المصرع"، فسنجد أنه يسير وفق النسق التالي :

ـ صدر البـيت األول : استهالل اللحن على حـركة بطيئـة موسعة ينتـقل بعدها
إلى حركة مهزوزة متوسطة السرعة.

ـ عـجز البـيت األول : مواصلة الـلحن على حركـة متـوسطة السـرعة، ثم خـتمـه
على حركة حثيثة.

ويعاد البيت الثاني على نسق البيت األول وعبر نفس الحركات المذكورة.

ونختم هذا الفـصل باإلشارة إلى أن ابن الطحـان عرض لقضـية نقدية تتـمثل
في أن «من المتحققين بمعـرفة الغناء من يسترذل «الصوت» إذا كان قليل الصنعة،
قصير األدوار والشذوذ والنغمة، ويعجبـه ضده مما يكثر نغمه وتطول أدواره فيكثر

شذوذه»(151).

ويعني ذلـك أن «الصـوت» مـهــمـا روعي في تألـيـفـه احـتــرام الصـيغ والـقـوالب
الفنية المـتعارفـة فإنه ليس حتـما أن يكون عمـال مؤهال الستحـسان السامـعين، ذلك
أنه «كلمـا علت معـرفـة اإلنسان بالغناء قل طـربه لقلة ما يعـجـبه واطالعـه على الخلل
والزلل والنقص والتـبـديل، وألن العـالم بالغنـاء ال يعجـبـه إال حـسن التـأليف، وجـودة
النظام، وفصاحة الكالم، وحالوة مـوقع الحلوق، ووثاقة الصوت، وإحكام الفواصل،

وحدة المقاطع، والتوقية لكل ما يقال، والسالمة من الخروج والنفار»(152).

على أن ابن الطحـان ال يفوته أن يناقش هذه اإلشكاليـة، فيذهـب ـ في البدء ـ
إلى تصويب رأي أولئك العارفين بالغناء، ثم يعـود لينبه إلى أمر طالما أغفلوه، وهو
أن في «الصـوت» أشـيـاء ظـاهرة يسـهل على السـامـع إدراكـهـا، وهي الشـذرة(153)،
واللين والخفـة والثقل والحالوة الفـجاجة، والحـرارة والبرودة، وأشياء أخـرى تجري
في تضـاعـيف العـمل المـوسـيـقي، ويعـسـر إدراكـهـا إال على من مـارس التلحـين في
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مـختلف قـوالبـه، وهي جـودة التأليف وحـسن الوضع، ومـعـرفة مـعـاني األلحان، فـإن
كثيرا منها ال معنى له، ومنها ما له معنى كاألشعار(154).

وال ريب أن ابن الـطحــان فـي مناقـــشــتـــه هذه يكشـف عن المـــوســيـــقي الذي
صقلته تجربة التلحين، فألم بأدواته وخبر صنوفه وطرائقه.

ومن مــقـومــات «الصــوت» اللحنيــة عند ابـن الطحـان خــتــمـه علـى «البـســاط»،
ولبيـان ذلك يقول : «ولكل وتر من أوتار العـود خمس نغـمات إحداهن مـطلقة، وأربع
نغـمـات ألربع أصـابع، فـأيتـهن بني علـيـها «الـصـوت» أو كانـت مقـطع أجـزائه ينسب
إليهـا «الصوت» وكانت «بسـاطه». فالبسط من كـل وتر في كل وتر خمسـة على عدد

النغم التي ذكرناها آنفا.

وقـد يكون مـبنى٭ الصـوت في وتر ومـقطعـه في غـيـره، فـحـيـثـمـا انتـهى مـقطع
أجزائه فهو بساطه(155).

هكذا نـخلص إلى أن "البــســاط" هو مـا يـقـابل الـمـصـطلح المــوسـيــقي "قــرار
اللحن" «TONIQUE» وهو مما أطلق عليه ابن الطحان أيضا «طبقة األلحان».

ويبـدو أنه كـان من تقـاليـد الغناء في المـحـفل الفني أن يلتـزم المـغني بإنشـاد
أصوات متتـالية تقوم على قرار نغمي واحد، وفي ذلك يقـول ابن الطحان فإذا غنيت

في بساط صوتا فال تخرجن منه حتى توالي فيه ثالثة أصوات(156).

وواضح أن القـصـد من ذلك تحـقـيق نوع مـن اإلشـبـاع النغـمي لدى السـامع،
فـإذا قصـرت الرواية بالمغني وأعـوزته األصـوات ذات البسـاط الواحد، فليـتحـر عند
التحـول إلى بساط آخر أن يكون قـريبا من جنس البسـاط األول، وليتحاش االنتـقال
إلى جنس بعيد ليستوي الغناء والضرب في االستماع وال ينبو عن األسماع، وليس

عليه من حرج إذا اختلف اإليقاع من صوت آلخر.
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أمـا إذا اضـطر المـغني إلـى االنتـقــال إلى جنس بعــيـد فليــتـشـاغـل فـيـمــا بين
البساطين بعـمل خارج عن الغناء كأن يصلح وترا، أو ينخـرط في حديث، أو يشرب

قدح ماء حتى يكون كأنه يبتدئ الغناء ألول وهلة.

5    ــــ    ممممححححوووورررر    ااااللللصصصصووووتتتت    ووووااااللللححححللللووووقققق

يندرج تحت هذا المـحور مـا ورد في كـتاب ابن الطحـان من مـعلومات تتـصل
بموضـوع الغناء، وهو مـوضوع يحـتل من الكتاب حـيزا كـبيرا يتـوزعه مـا ال يقل عن
عـشـرين بابا يوجـد جلهـا ضـمن المـقالة األولـى الخاصـة بقـضـايا الصناعـة العلمـيـة
المنطقية، فيما ينوب النادر منها المقالة الثانية الخاصة بقضايا الصناعة العملية.

وسـوف نعـرض في هـذا الفـصل لجـوانب تتـعلـق بالغناء باعـتـبـار أنـه الوسـيلة
المـجسدة للـصوت، ثم ننتـقل إلى بيان مـا يحسنه من وسـائل التحليـة، لنخرج ـ بـعد
ذلك ـ الى ذكـر الحـلوق البـشـرية من حـيث أنهــا األداة العـمليـة التي بواسطـتـهـا يتم

أداء اآلثار الموسيقية الغنائية.

ااااللللغغغغننننــــااااءءءء

يراد بـالغنـاء ـ عـــادة ـ األداء الصـــوتـي للمـــقـطوعـــة الشــــعـــرية المـلحنـة، وهو
مـــصـطلح يـقـــابل «الـعـــزف» الذي يـعني أداء اآلثـار المــــوســـيـــقــــيـــة بواسـطة اآلالت
المـوسـيقـيـة الصناعـيـة، على أن ابن الطحـان في اسـتـعراضـه ألسـمـاء «ملح الغناء»
ذكـر جـملة من المـصطلحـات تتـجاوز مـدلوالتهـا مـعنى األداء الصـوتي إلى مـا يعني
تأليف ألحــان األصـوات، كـاالبتـداع، واالخـتـراع، واالتبـاع، واالنتــزاع، أو مـا يفـيـد
اسـتـخــدام اآللة المـوسـيــقـيـة كـاالسـتـنابة التي تفـيــد اسـتنابة األوتار عـن الحلق في

مواضع معينة من المقطوعة الغنائية.
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ومن هنا نجد أن ابن الطحان لم يشذ عن منظري الموسـيقى العربية القدماء
عندمـا أطلقــوا لفظ «الغناء» على المـوســيـقى بفـرعـيـهـا النظري والعــملي. وقـد رأينا
كـيف أنه تحدث عن «حـدود الغناء»، وهي : تأليف اللحن، وقـسـمة الشـعر واإليقـاع،
واسـتـشهـد بقـول إسـحاق المـوصلي : من كـملت له حـدود الغناء فـهـو مـغن، ومن لم

يعرف جميعها كان ناقصا عاجزا(157).

ومن هنـا أيضـا نـجـد ابـن الطحــان قـد سـلك مــسلك ســابقــيـه في إطـالق لفظ
«المـغنـي» على المـوسـيـقـي الذي يجـمع إلى االنشـاد الـصـوتي القـدرة على التـلحـين
والعــزف مـعــا، وقـد أكــد هذا التــوجـه عندمــا تحــدث عـمــا يمـتــحن به من يـدعي علم

الغناء(158).

وقــد عني المــؤلف بذكــر أسـمــاء من مــارس الغناء من الرجــال والنســاء بدءاً
بالعهد الجاهلي وانتهاء بزمانه، ويمكن تصنيف هؤالء في خمس مجموعات هي :

1) أول من غنى في الجاهلية من الـرجال والنساء. ويعتبر كـتاب ابن الطحان
في هذا المجـال متميـزا بالمقارنة مع كثـير من «كتب األغاني وكـتب التاريخ واألدب
التي كـانـت تكتـفي بجـمـل قـصـيـرة عـابرة تـتكرر فـيـهـا جــمـيـعـا من غـيــر أن يضـيف
جــديدا»(159)، كـــمــا يـعــتـــبـــر المـــؤلف «الوحـــيــد الـذي أفــرد بــابـا خـــاصــا بقـيــان
الجاهـلية»(160)، وهو أمـر وفر على كـثيـر من الباحـثيـن المعـاصرين عناء البـحث عن

أسماء هؤالء.

وقـد سـاق ابن الطحـان ثالثة أصـوات ممـا تغنى بـه قيـان الجـاهليـة أولهـا من
األصوات المائة المخـتارة، وهو من شعر أبي قرعة الكناني وغنـاء جرادتي عبد الله

بن جدعان، ومطلعه :
قــد ينفـع النائــل الضعـيــف(161) يـــا أم عـثـمـــان تـولـيــــنا  
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أما الصوتان اآلخـران فهما ـ تباعا ـ مـن شعر األعشى، والشاعر المـخضرم
حسان بن ثابت.

2) أول من غنى في اإلسالم من الرجال والنساء والمخانيث(162). فقد عرض
المؤلف لـذكر هؤالء، وفيـهم طويس، ونشيط، وسـائب خاثر، وابن أبي السـمح، وابن
سـريج، والغـريض، ومـعـبـد، وابن عـائشـة، والهـذليـان، وابن طـنبـورة، وبديح، ونافع،

وكرام(163) بن معبد، وابن أبي عتيق.

ومـعلوم أن أكثـر هؤالء قـد امتـد بهم العـمـر إلى عهـد بني أمـية، وإن كـان ابن
الطحان قد قـصد المغنين في صدر اإلسالم، وينطبق األمر نفـسه على من ذكر من
النسـاء المـغنيـات كـغـرة الـمـيـالء، وشهـيـلة مـوالت العـبـالت، وسـالمـة القس، وحـبـابة
جــارية الـخليــفـــة األمــوي اليــزيد بـن عــبــد الملـك وغــيــرهن مــمـن عــاصــرن الخـلفــاء
الراشـدين وخلفـاء بني أمـيـة، مـثلمـا ينطـبق على المـخـانيث، كـهـيت الذي عـاش على

عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ونومة الضحى، وبرد الفؤاد، وفند، وأبي زيد.

3) مــشــاهيــر فــئــتي المــغنين والـمـغـنيــات في العــهــدين األمــوي والعــبــاسي،
ومماليك الفئتين في الدولة العباسية(164).

وقـد بلغ عدد مـن ذكرهم في العـهـد األموي ثالثـة عشـر مغـنيا أكـثـرهم شهـرة
يونس الكاتب، وعـمر الوادي، وأحـمد النصـبي، وثمان عـشرة مـغنية أبعـدهن شـهرة
دنانير. أمـا مغنو العصـر العباسي فـبلغ عدد من ذكر منهـم ثمانية وأربعـين صنفهم

في أربع مجموعات متتالية : 

- ااااألألألألووووللللىىىى : تتكـون من أحــد عـــشــر مــغـنيــا فـــيــهم ســـيــاط، وزند األنـصــاري،
وعبادل، ومحمد نعجة.

- ااااللللثثثثــــااااننننــــييييــــةةةة : قـوامــهـا عــشـرون مــغنيـا فــيـهـم حكم الوادي، وابن جــامع، وابنه
هشـام، وإبراهيم المـوصلي، وابنه إسـحـاق، وفليح(165) ومنصـور ضـارب زلزل(166)

وأبو صدقة.
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- ااااللللثثثثااااللللثثثثةةةة : ثمانية مغنين أشهرهم علوية، ومخارق، وعمرو بن بانة الحفصي.

- ااااللللررررااااببببععععــــةةةة : تسـعـة مـغنين هم : أبـو طومـار، ومـحـمـد بن الهـيـثم، ومـحـمـد بن
عمران، وأبو شـيخ، وخالد المكي، والبندق وأخضر العين، والبـاهلي، وابن العجوز.
وال  شهـرة لهؤالء، وال ذكـر لهم في كتـاب األغاني لألصـبهانـي، ولعلهم من متـأخري

المغنين الذين عاشوا في فترة ضعف الدولة العباسية.

وأما المـغنيات في العـصر العبـاسي فبلغ عـددهن ستة عـشر أشـهرهن : بزل
جارية ابن طاهر، وفريدة (الصغرى)، والباقيات مغمورات الذكر.

وأما المماليك فهم من الرجال تسعة عشر، ومن النساء مثل ذلك، وقليل منهم
من أدرك الشهرة. 

وهنا أيضـا تتجلى أهمـية كـتاب ابن الطحـان في احتـوائه على أسمـاء ثلة من
المـغنين والمـغنيات مـمن غـفل عن ذكرهم األصـبـهاني أو مـمن ظهـروا على الساحـة

الفنية بعد زمانه.

4) أسمـاء المغنين والمـغنيات في العهـد اإلخشيـدي بمصـر. ونحسب أن ابن
الطحـان تفرد من بـين مؤرخي زمـانه بذكـر أسمـاء من مارس الغـناء في مصـر على

هذا العهد(167).

5) المـغنون والمـغنيـات والمـمـاليك الـمغـنون الذين عـاصـروا ابن الطحـان في
مـصــر وفي بالد الشـام. ويعــتـبـر الـمـؤلف في هذا الصــدد مـرجـعــا أسـاسـيــا يمكن
اعتمـاده في التعرف على أسمـاء هؤالء، بل وحتى في معرفـة أخبار كثيـر منهم ممن

عايشهم بنفسه أو سمع عنهم. ويمكن تصنيفهم كاآلتي :

أأأأ    ــــ    ااااللللممممــــغغغغننننوووونننن    ففففيييي    ممممصصصصــــرررر : ذكـر المؤلف أربعـا وخـمسـين مـغنيـا من بينهم والده
أبو مـحــمـد، ويحـفل الكـتـاب بأخـبـار كــثـيـر منهم كــابن الحـويال، والشــريف الرسي،

وخمار بن نحرير، وابن الشامية(168).
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بببب    ــــ    ااااللللممممــــغغغغننننييييــــــــااااتتتت    ففففيييي    ممممــــصصصصــــرررر : ذكـر منـهن سـبـعـة وخــمـسـين، مـن بينهن تمـيــمـة،
وسـريرة، وسـرى الراتقـيـات، وغـنيـمـة الرياحـيـة، ونهـار، وشكلـة المـعـتـصـمـيـة، وهن
جـمـيـعـا ممن كـان أبو الـقاسـم الرسي يعـتـمدهـن في الغناء، ومنهن أيضـا األخـوات
الثـالث، السوداء، وظرف، وسـريرة الوزيريات، وعـدة األفطسيـة، وقـريبتـها قـصص،

وود الرسية، وقريبتها ملك، وابنة نحرير المغني، والبيضاء زوجة الحويال(169).

جججج    ــــ    ااااللللممممــــغغغغننننوووونننن    ااااللللششششــــااااممممييييــــوووونننن    : كـانت البـالد السـورية من األقالـيم التابـعة للخـالفـة
العبـاسية، وقـد عهد خلفـاء هذه الدولة لإلخشـيديين حمـايتها في فـترة حكمـهم ببالد
مصر، وعندما قويت شوكة الفاطميين بمصر استطاعوا انتزاع هذه البالد في بحر

عام  360هـ/969م، وأن يهزموا بها القرامطة.

وقــد اســتــحكـمت سطوة الفــاطـمــيــين في الشــام، وتـمت الخطبـــة في دمــشق
للخليـفـة العزيز، وخـفـقت رايتـه عليهـا، وعلى امـتـداد زهاء سبـعـة عقـود دانت الشـام
للفـــاطمـــيــين، ولـم يدب إليـــهــا الضـــعف والوهـن إال بعــد عـــام 1043/435 أيام حكم

المستنصر.

وقـد عايش ابن الطحـان فتـرة نفـوذ الفاطمـيين فـي الشام، ولعله أن يكون قـد
زارها واتصل ببـعض المـغنين فـيـهـا، ويرجح هذا االحـتمـال عنايـته بأخـبـار المـغني
أبي الحـسن بن الشـاميـة الذي كـان من ندمـاء أميـر حـمص وأعـمالهـا مـضي الدولة

نصر الله بن بزال(170) من قبل الخليفة الحاكم.

ومن هذه األخــبـار مـا يتـصـل بذكـر مـغنيــة شـامـيـة تـدعى األصـبـهـانـيـة، وهي
جارية كانت لألمير الكي في الشام، ثم أهداها لحاكم حمص مضي الدولة(171).

ومن هذه األخــبـار أيـضـا مــا رواه بخـصــوص تحــيله في ســرقـة صــوت ألبي
الحـسن بن الشامـيـة وزعمـه أمـام ابن أيوب في داره أنه سمـعـه من والده بطرابلس

(الشام) مما أحرج ابن الشامية وأربكه في حضرة أمير حمص(172).
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ونعود إلى المغنين الشاميين فنجد أنه ذكر منهم أربعا وثالثين(173)، يضاف
إليـهم مـغن اسـمــه مـحـسن كـان غـالمـا لمنصـور الكحـوري بـدمـشق، وكـان إذا غنى

صنع بوجهه أجناسا قبيحة(174).

أمــا المـغنـيـات فــقـد ذكــر منهن ثالثيـن من بينهن االصــبـهــانيــة جـارية حــاكم
حمص(175).

وقـد وردت في ثنايا الكتاب أسـمـاء لمغنيـين ومغنيـات آخـرين لم ينسبـهم إلى
عصر وال إلى بلد، ومن هؤالء :

ـ ابن الفــارسـي الكبــيــر الذي كــان من عــيــوبه عنـد الغناء أنه يـضــرب الناس
بعوده، وربما انخسف وجه عوده من شدة ضربه بغير حالوة وال إصابة(176).

ـ النـصــراني الـقــضـــيــبـي الذي كـــان يجــالـس المـــغني المــصـري أبــا الفـــتح
الحويال(177).

ـ الزفـان أبو الحـسيـن بن وليد الـذي غنى في حضـرة الخليـفـة الظاهر صـوتا
فخرج في مقطعه فضحك الحاضرون(178).

ـ مـغنيـة تدعى ألوف(179)، والمـغني أبو طاهر الـربابي الذي غنى صـوتا كـدر
على مــضــيـفــه(180)، ولعله أن يـكون هو نفـســه «ابن طاهر» الذي جــاء ذكـره ضــمن
مغنـيي الدولة الفاطمـية(181)، والمـغنية النصـرانية «حـلم»، وهي صبـية كـانت تلميـذة
لخــمـار بن نحــرير(182)، والمــغني أخــو سـعــيـد األبـرص الذي وصـفــه ابن الطحــان
بالمـغني المعروف وسـاق ذكره ضـمن من هجي من مغنيـي زمانه(183)، وابن النديم
الزامــر(184)، وابنة الـعـصــارة، وهـي مـغـنيــة كــانت مــوضع هجــاء من طرف شــاعــر
مـــحـــدث(185)، والبــــوركـــان ، وقـــد قـــال عنـه لم أســـمـع من يجـنس طرائق اإليـقـــاع

الفارسية مثله(186).
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وقــد عــرض ابن الطـحــان لذكــر أســمــاء من غنـى من خلفــاء بنـي أمــيــة وبني
العـباس وأوالدهم وبناتهـم. وهو هنا يلتقي مـع األصبـهاني فـيـأتي بأسمـاء ثالثة من
خلفاء بني أمـية هم يزيد بن عبـد الملك، والوليد بن اليـزيد، ومروان بن الحكم، فيـما
يذكر األصبهاني عمر بن عبد العزيز، والوليد بن يزيد، كما يأتي بأسماء عشرة من
خلفاء بني العـباس فيلتـقي مع األصبهـاني في ثالثة خلفاء هم الواثق والمعـتز بالله،
والمعتضد، فـيما ينفرد بذكر ستة آخرين هم المهدي، والرشـيد، واألمين والمأمون،
والمعـتصم، والمتوكل، ويضـيف إليهم إبراهيم بن المهـدي معتبـرا إياه من الخلفاء،

مقابل انفراد األصبهاني بذكر المستنصر والمعتمد(187).

على أن عـمل األصبـهـاني يبقى مـتـميـزا باحـتوائه مطالـع األصوات المنسـوبة
لهؤالء وأسماء ناظميها وأجناس طرائق غنائها.

وينقـل ابن الطحـــان إلى عـــقــد بابيـن في أســمـــاء من غنـى من أوالد الخلـفــاء
وبناتهم(188)، غير أن المخطـوط ال يفيدنا في معرفة أسمـاء هؤالء لوجود بياض في
الصفحة(189) بينما توافـينا الصفحة المـوالية(190) بأسمـاء البنات، وهن : علية بنت
المهـدي، وحمدة بنت الرشيـد، وأم عبد الله بنت عيـسى بن علي، وليلى بنت علي بن

المهدي، وفاطمة بنت عبد الله بن موسى.

ويختم ابن الطحـان لوائح أسماء المغنين بذكـر من غنى من الوزراء واألمراء
وأوالدهم، وهؤالء هـم : الفــضل بن الربيع، وزكــرياء بـن مـعــاذ، وأبو دلـف العــجلي،
ومـحــمـد بن جـهـم المـوصلي ، وداود بن العــبـاس ، ومـوسـى بن ربيع ، ومـحــمـد بن
الهيثم، وابن الخـال، وعبد الله بن طاهر، وهارون بن الحسـن بن سهل، وموسى بن

صالح، ومحمد بن جميل، وإبراهيم بن إسحاق(191).
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ووووسسسساااائئئئلللل    تتتتححححللللييييةةةة    ااااألألألألددددااااءءءء

يعتـبر األداء من العناصـر األساسيـة التي تعتـمد في تقـييم اآلثار الموسـيقـية
سواء منها التي تؤدى بالحلوق البشرية أو بواسطة اآلالت الصناعية.

وعلى امـتداد مـراحل التطور الذي حـققـتـه الممـارسة الـعمليـة للمـوسيـقى فقـد
عرف هذا الفن نشوء أساليب متنوعة وظيفتها تحلية األداء وتحسين وسائله.

ولقـد عني منظرو المـوسـيـقى العـربيـة منذ عـهـود مبـكرة بالنظر في األسـاليب
المـساعـدة على تحسـين األداء بنوعـيه وخـصوها بمـباحث مـسـتفـيضـة باعتـبار أنهـا
مطية ركبها المـمارسون لتحقيق الغايات المقصـودة باأللحان من لذة المسموع، أو
مـعونة على تغـييـر االنفعـاالت النفـسيـة، أو تخيـيل المعـاني في األقـاويل الملحنة، أو

عون على جودة الفهم لما تدل عليه تلك األقاويل.

ومن هؤالء المنظرين أبو نـصر الفـارابي الذي اعتـبـر هيئـة أداء األلحان أحـد
ركني الصناعـة المـوسيـقـيـة العمليـة إلى جـانب هيـئة صـيـاغة األلـحان، وقـسم األداء
إلى ما يختص باألنغـام الحادثة بواسطة اآلالت ـ وهوما أسماه الكمـاالت العشر أو
المـالءمات العـشر ـ ومـا يختص باألنغـام الحـادثة بتصـويت الحلوق اإلنسانيـة(192)،
مـضيـفا أن األلحـان ال تستطيع تتـميـم المقـصود باألقـاويل الشعـرية دون أن تقتـرن

بها حاالت للنغم أخر تصير بها األلحان أكمل وأفضل.

ومن هؤالء المـنظرين أيضــا ابن سـيـنا الذي أسـمـى تلك الوســائل «مـحــاسن
اللحن» أو «التحسيني» أو «الزيادات الفاضلة»(193).

ولهـــذه الوســـائل كلـهــا وظائـف مــعـــينة بـواسطتـــهــا تـتــحـــقق تحـليـــة الجــمـلة
الموسيقية، وإضفاء مزيد من الغنج والرقة والرشاقة عليها.

أما ابن الطحـان فهو يطالعنا في كتـابه بمباحث عرض فيـها لبيان مـا أسماه
«ملح الـغناء»، وهي جـــملة من األســـاليب الفـنيــة بلـغ تعــدادها زهـاء ثمــانيـن عــرض
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لذكرها وبيان معانيهـا في الباب السادس والعشرين(194)، ثم عاد في مواقع أخرى
من كتابه ليخص بعضها بمزيد من الشرح(195).

ويدل تراكم المصطلحات الفنية الـدالة على أساليب األداء الصوتي على مدى
تطور المــمـارسـة العــمليـة لفن الغـناء في مـصـر والـشـام على عـهــد الفـاطمـيــين منذ
مطالـع القــرن الخــامس هـ/الحــادي عــشــر م، وذلك في مــوازاة مــا عــرفـتــه حــركــة
التنظيـر الموسـيقي مـن تطور وازدهار على يد ابن سيـنا وابن زيلة في هذه الفتـرة،

وعلى يد الفارابي قبلهما.

وفـعــال فـقـد ألمح ابـن الطحـان إلى أن المــحـدثين تفنـنوا في ابتكار مــحـاسن
األداء بمـا أدخلوا علـيـه من أنمـاط التـشـذيب، بينمـا الغنـاء القـديم وإن كـان مـحكمـا

وثيقا صحيحا ليس فيه من هذه المحاسن التي نسمعها في زماننا شيء(196).

والغـرو، فـقــد احـتـفى أكـثـر مـن مـؤرخ بمـا أظهـر خـلفـاء الدولة الفـاطمــيـة من
عناية بالموسـيقى والغناء، وخاصة في فـترة ازدهار سلطانهم حتى عجـت قصورهم

بأمهر المغنين وأقدرهم على اإلجادة وأوسعهم حفظا.

وعلى النقيض مـما فعله المـؤلف عند ذكر «ملح اإليقاعـات» حيث اقتـصر على
سـرد أسمـائهـا، فإنه بخـصـوص «ملح الغناء» يذكـر أسمـاءها ويشـفع هذه األسمـاء

بما يدل على معانيها.

ومن استقراء هذه الملح يمكننا استخالص المالحظات التالية :

1) بعض المـصطلحـات مـشتـرك بين الغـناء و اإليقاع. وهـذه مالحظة سـبـقت
اإلشـــارة إليـــهـــا، ونـعني هـنا : االخـــتـــالس، والحـــصـــر، والـتـــوطئـــة، واالشـــتـــراك،

واالستنابة، والتكرير، والمماثلة، والمخاتلة.

2) يلتـقي ابن الطحـان مع الفـارابي وابن سـينا في ثالث ملح أورداها ضـمن
مــا يعـتــبـر من مــحــسنات األداء الحــادثة بالحلوق الـبـشــرية، وهذه هي : التــفـخــيم،
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واإلبدال، والنبـرة غيـر أن ابن الطحـان يطلق على هذه األخـيرة اسـمـها اآلخـر، وهو
الهمزة.

3) يلتـقي مـع الفـارابي في ملحـتـيـن همـا : الهـزة، والتـرجـيح، ومـع ابن سـينا
وابن زيلة في ملحة الترعيد.

4) ينفرد بذكر ما يفوق سبعين ملحة تنصرف منها حوالي ستين إلى ما يدل
على حـاالت اإلحـسـاس باللذة ويضـفي على اللحن رونقـا وبهـاء، فـيمـا يتـوزع العـدد
البـاقي بين ما يحـرك االنفـعاالت النفـسـية كـالبكاء، والنهـدات، واالستكانة، وبين مـا
يرتبط باألقــاويل الشـعـريـة من حـيث إيقـاع الـتـخـيـالت في الـنفس وإكـسـابهــا جـودة

الفهم.

وفـضـال عمـا تشكلـه هذه الملح من نمـاذج مكتـملة لمـا بلغـه فن الغناء العـربي
من جـودة وإتقـان في القـرن الخـامس هـ، فـإنهـا ـ من جـهـة ثانيـة ـ تنبئ عن انبـثـاق
أسـاليـب لألداء الصـوتي مــتناهيــة في الدقـة ال تتــدنى عن المـســتـوى الذي بلـغـه فن

الغناء األوبرالي في عصر ازدهاره، وللتدليل على ذلك أسوق المثالين التاليين :

1) ااااالالالالخخخختتتتــــالالالالسسسس    : مـعناه دقـيق خفي ال يكـاد الوصف ينبئ عنه دون اللجـوء إلى
الممـارسة العـملية، وتتعـدد أوجه االختـالس، على أنها جـميعـا تتميـز بانطالق الغناء
متأخرا عن موضعه، حتى إذا مـر زمانه أو خيف فواته تدخل المغني بصوته فأدرك
منه بعـضـه، أو استـدركـه كله في آخر الوقـت وقبل انقـضـاء زمانه، فكـأنه في سبـاق

مع نهاية الجملة الموسيقية(197).

2) تتتتققققــــــــددددييييرررر    ااااألألألألننننففففــــــــااااسسسس    : نبــه المــؤلف في البــدء إلى أن العــادة الغــالبــة أن يكون
التنفس في الجـملة الموسيـقية عند مـقاطع أجزائهـا أو تقطيعـات فواصلها، غـير أنه
قد يأتي ـ عـلى ندرة ـ في غير هذه المـواقع شريطة أال تكون نـغماتهـا متـصلة، فإذا
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طالت الفقـرة الموسـيقيـة واتصلت نغمهـا تعين على المـغني أن يأخذ األهبـة حتى ال
يتقهقر صوته أو ينبتر أو  يضطرب.

وأجود التنفس مـا كان خفـيفا عند مقـاطع أجزاء الصوت وفـواصله، بحيث ال
يحس به السامع، فإذا أحس به كان مستقبحا مستهجنا.

وأجود النفس الطـويل ما كان في المـواقع الصعبـة الطويلة وفي إعالء النغـمة
وصيحة الصوت وتجنيبته(198).

ومـا زال تقدير األنفـاس عـمدة المـغنين حـتى أصبح مـعتـقـدا أن الغناء الجيـد
هو أن يعرف المغني كيف يتنفس.

وفي وسع الناظر في ملح الغناء أن يسـجل وجها آخـر من وجوه تطور الغناء
العــربي، وذلك من خــالل الوقـوف علـى مـا ابتكـره المـغنـون من أسـاليـب لألداء، لعل
أكثـرها إثارة للعـجب تلك التي تستـخدم فـما يدل على اشـتراك أكـثر من مـغن واحد

في أداء «الصوت» ـ، وهو ما يصطلح على تسميته بالغناء الجماعي.

والواقع أن الـغناء الجــمــاعـي كــان ســاري التــداول بين الـمــغنين منـذ العــهــد
األمـوي، يـدل على ذلك مــا ذكـره األصـبــهـاني فـي كـتــابه، فـقــد روى أنه اجـتــمع في
مجلس جـميلة مـوالة بني سليم ـ وكانت أصـال من أصول الغناء ـ زمرة من الـمغنين
والمــغنيـات، فــسـألتــهم أن يغنوا مـثــاني ومـثــالث، فـغنـاها ـ في البـدء ـ نـافع وبديح،
فقالت : هواكمـا والله واحد، وغناؤكما واحد، ثم غناها الهذليون الثـالثة فقالت : ما
رأيت شـيـئـا أشـبـه من اتفـاق أرواحكم(199)، ثم غناها بـرد الفـؤاد، ونومـة الضـحى.
ولما كـان اليوم الثاني عادت جـميلة إلى مجلسـها، فغنى فند، ورحمـة، وهبة الله، ثم
غنت حبابة وسالمة معا، ثم عقيلة والشماسية. فلم يسمع شيء أحسن من ابتدائها

باألمس وختامها في اليوم الثاني(200).
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غـيـر أن كــالم األصـبـهـانـي هذا يوحي بمـا يدل عـلى أن هؤالء المـغنيـن كـانوا
يؤدون «الصوت» مـثاني أو مثالث على طبـقة واحدة وفي مسـاوقة صوتية تامـة حتى
لكأن المغنين مغن واحد، ومن ثم جاء غناؤهم ـ على حد تعـبير جميلة ـ واحدا، كما
لم يأت في كالم األصـبهـاني ما يؤشر لتنـوع أساليب الغناء. وليس األمـر كذلك عند
ابن الطحان الذي ينبئ كالمـه بوجود أنماط شتى للغناء الجماعي، تتـعدد مدلوالتها
بتــعـــدد أســمــائـهـا، وتبــايــن هـيــئـات أدائهـــا مــا بين حـــوار، وتناوب، ومــســـاوقــة،

وتعارض...

وقــد أحــصــيت ملح الغنـاء الدالة على الـغناء بأكــثــر من صــوت واحــد فـبـلغت
عـشــرة هي المـراسلـة، والمـبـاينـة، والمـمـاثلـة، واإلضـعـاف، والمــخـاتلة، والمـناضلة،

والمداولة، واالتفاق، واالستئناف، والمبايتة.

وفيما يلي بيان هذه الملح العشر  :

1) ااااللللممممــــررررااااسسسسللللةةةة : أن ينخـرط مـغنيـان في غناء صـوت واحد، فـيـجـتهـد كل واحـد
منهما في أن يبـز صاحبه و هو مـستملح(201). وفي القامـوس : المراسل في الغناء

هو المتالي، والمراسلة : تراسل المغنين بعضهم لبعض(202).

2) ااااللللممممببببااااييييننننةةةة    : أن يشترك مـغنيان في إنشاد صوت واحد، فـيتناوبا على الغناء
بحيث يغني األول بيـتا، ثم يتلوه الثـاني فيغني بيـتا آخر. وهكذا إلى نهـاية الصوت،
والمــغنيـان مــعـا خـالل ذلك يـجـتـهــدان في إظهـار مــا بلغـاه فـي الصناعـة من فــضل

وإحسان(203).

3) ااااللللممممممممااااثثثثللللةةةة    : أن يشترك مـغنيان في إنشاد صوت واحد، فيـتولى األول صدر
البيت، والثاني عجزه.

وربما تراسل الغنيـان بحيث يتجـاذبان الفقرة اللحنيـة فيأخذ األول جـزء منها
فإذا استوفاه شرع اآلخر في الجزء الثاني.
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وقـــد يضــــعف أحـــدهمـــا عـلى اآلخـــر فــي المـــواضـع اللــيـنــة الغلــيــظـة مــن
الصوت(204).

4) ااااإلإلإلإلضضضضععععاااافففف : أن يشترك في أداء صوت واحد  مغنيان حلقاهما متباينان :
هذا غليظ (Bass)، واآلخـر حاد عـال (Ténor)....    أمـا األول فـيغنـي الصوت فـي طبقـتـه
الغليظة، وأمـا الـثـاني فـيـصـاحب شـريكه بحـيث يغني ذات الـلحن على ذات المـقـام،

.(205) (Octave) ولكن في طبقة حلقية حادة، فيكون بين الطبقتين بعد الثامنة

5) ااااللللممممــــخخخخــــااااتتتتللللةةةة : أن ينخـرط مـغنيـان في أداء صـوت مـا. أمـا أولهـمـا فـال ينقطع
عن اإلنشـاد إلى أن يبلغ الصـوت نهايـته، وأمـا الثـاني فيـراسل رفـيقـه بصـوته، غيـر
أنه ينشـد مـقطعـا، وينقطع بعـده، ثم ينـشد، ثم يـنقطع، مـحـدثا بذلك نوعـا من الدعم

والمساندة لرفيقه(206).

6) ااااللللممممننننااااضضضضللللةةةة    : أن يشـتـرك مغنيـان في أداء صـوت مـا، فـينشـدا مقـاطعـه على
ســبـيـل التناوب، وهمـــا خــالل حــوارهمــا يتــجــاودان ليــبــيـن فــضل كل منـهــمــا على

صاحبه(207).

7) ااااللللممممددددااااووووللللةةةة : أن يكون المغني متفقا مع رسيله، فيخرج عنه(208).

8) ااااالالالالتتتتففففااااقققق  : أن يتفق المغني مع غيره باألزمان(209).

9) ااااالالالالسسسستتتتــــئئئئنننناااافففف    : أن ينشـد المغـني بيتـا من الصـوت، فإذا فـرغ منه التـحق به
مغن آخر فغنى معه باقي أبيات الصوت(210).

10) ااااللللممممــــببببــــااااييييننننةةةة : هي مـثل المـمـاثلة، اشـتـراك مـغنيـين في إنشـاد صـوت بحـيث
يغــني األول المـــصــراع األول مــن البــيـت، فـــيـــعطــف اآلخــر بإنشــاد المـــصـــراع

الثاني(211).
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ااااللللححححللللووووقققق    ااااللللببببششششررررييييةةةة

طبقات الصوت :

يصنف ابن الطحان الحلوق البشرية في ثالث مراتب هي :

1 - مــاهو قــادر على طرق الـطبــقــات الشــديدة الحــادة، دون أن يلقى فــيــهــا
انبهارا، أو تعبا، أو انقطاعا، أو تصيبه فيها بحة.

2 - مـا هو قـادر علـى طرق الطبـقـات الليـنة الغليظة، دون أن يصـيــبـه خـفـوت
فـيـخـفـى على السـامـعـين. وصــاحب هذه المـرتبـة إذا غـنى في الطبـقـة اللـينة ظهـرت

نغمه، وحسن موقعه، واكتسب حالوة، وتمكن من أنفاسه، وأطرب سامعيه.

3 - ما يتدرج بـين الشدة واللين إلى حد يكون فيـه صاحبه مـتمكنا في غنائه
وتصرفه، وهذا التدريج ال ينحصر فيعرف ويعرف جوهره(212).

وســبـيل اخــتـبــار الحلوق لمــعـرفــة جـوهر طـبـقــاتهـا ـ عنـد المـؤلف ـ أن يؤمــر
المـغني المـمـتـحن بالـتنقل في عـدة طبـقـات من الشـدة إلى الليـن. ويتم ذلك بالتـدرج
إلى الصــعــود آنا والنـزول آنا، مع التــأمل في تضــاعــيف هذه األجــوال، فــإذا ظهــر

جوهر صوته في طبقة ما أقر عليها ومنع من االنتقال إلى غيرها(213).

ولرعـاية الحلوق والحفـاظ عليهـا ينبـغي أن تالزم طبقـاتها، فـإن ذلك «ال يكلف
المغني ما ال يطيق، وال يقصر به عما يطيق»(214).

وقـــد اجــتـــهــد المـــؤلف في بـيــان الـمــواقع الـتي تالئم الـحلوق وتســـاعــد عـلى
تحـســينهـا ـ وهو  يـالمس مـوضـوع «عـلم األصـوات» l’acoustique الذي يبــحث في
الظواهر الصـوتيـة والتمـوجـات الهـوائية، وبذلـك يحقق ـ من بـين منظري المـوسيـقى
العـربيـة ـ سبـقـا إلى الخـوض في هذا المـجال، وقـد حـدد بعض المـواقع وأثرها في

تحسين الحلوق وصقلها(215).
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وفي مـقـابل ذلك يشـيـر الـمـؤلف إلى مـا يضـر الحلوق وينقـص منهـا ويتـعـبـهـا
ويذهب حـسنها ويـغطي ملحهـا : كـما يبـين مـا لألزمنة واختـالف الفـصول من تأثيـر

على الحلوق(216)، فينصح بتجنب الغناء في أوقات معلومة(217).

كمـا يشـير على العـيوب التي تنتـاب الحلوق البـشرية، فـيسـتعـرض عوارضـها
ودواعيـها ومـضاعـفاتهـا وسبـل الخالص منهـا مبـينا عن خبـرة واسعـة بفن الغناء ال

ريب أنها ثمرة لتجربة كبرى في ممارسة هذا الفن وتلقين أصوله.

وهذه العــيــوب  ـ عـند ابن الطحــان ـ هـي التــصــيــيح، والخــروج، واالنـقطاع،
والعـجلة، واالرتـعـاش، وهذه كلهـا آفـات تصــيب الحلوق وتزيغ بهـا عـن الوقـوع على

النغم المقصود.

ويتصـدر «التصييح» هذه العـيوب، وهو «منافرة الوتر ومبـاينته»(218)، و «فتق
الحـلق عن الوتـر وخـــروجـــه عنه إمـــا إلـى زيادة أو نقـــصـــان»(219)،  ويعنـي ذلك أن
«ينفـر (الـصـوت) عن األوتار إمـا إلى أشـد (أعلى) من الطبـقـة، أو إلـى ألين (أغلظ)

منها»(220).

وتتعـدد أسبـاب هذه اآلفة، «فقـد تكون في المولد والطبع، وقـد تكون عن علة،
وربمــا كـــانت من جــهــة الـمــعلمــين، وربـمــا كــان في المـــعلم شيء من هـذا فــأعــدى

المتعلم»(221).

وال يفــوت ابن الطحــان أن يقــتـرح طريـقـة لعــالج آفــة التـصــيـيـح، غـيــر أنه ال
يخفـي صعوبة ذلـك، فيؤكـد أنه يكلف المـعلم تعبـا شديدا وال ينجع إال  فـيمن صـغر

سنه... وأنه يحتاج إلى زمن طويل(222).

ويعتبر «التـصييح» وما شاكله من العلل مما يرتبـط ارتباطا عضويا بالحلوق،
ولهــا ـ كـمـا رأيـنا ـ انعكاســات سلبـيــة عليــهـا : على أن هنـاك عـوامل أخــرى ترتبط
بذوات خارجة عن الـحلوق، ولها ـ هي أيضا ـ تأثيرات سـيئة عليهـا، وقد عرض ابن

الطحان لذكر بعضها في باب خاص حيث صنفها على النحو التالي(223) :
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1 - النفخ بالحلوق على آالت الزمر.

2 - ضرب الرباب، وهو ـ عند ابن الطحان ـ آلة الليرا الرومية. ولها من
اآلوتار ما بين ثالثة وستة(224).

3 - ضرب الجنك...

4 - الزمزمة، وهي الغناء بالحلق على اآلالت الحزقة الرقيقة(225).

ووجـه ضرر هذه األمـور ـ عند المـؤلف ـ أنهـا تقطع الحلوق. أمـا السـبب فهـو
حسـب قوله : لرقـة أصواتهـا... ولتأكـيد ذلك فهـو يضيـف قائال : وأمـا الزمزمة فـإنه
يفـسد اآللة الـمصـوتة (أي الحلق البـشـري) ويؤدي إلى اإلحصـار الذي يضـر بالرئة

والصدر... ومن أراد أن يسلم حلقه من اآلفات فليتجنب هذه اآلالت(226).

ولعـلنـا أن نخـلص مـن كـــــالم ابن الـطحـــــان إلـى أن الزمـــــر وضـــــرب الـرباب
والجـنك، والزمـــزمــة مـن األســبـــاب التي تـؤدي إلى انقطـاع الحلوق والـحــيلـولة دون

قدرتها على الغناء، حتى ليوشك أن يجعله مقصورا على ضاربي آلتين هما :

ـ الـطنـابــيــر، وكــان غـــنــاء أهل طـبــــــرســــــتــــــان والــري، والديـلــم، والـفــرس
بالطنابي(227).

ـ العــيــدان، وهو في ذلك يـقـول : أحـق من اخــتــار اآللة المــغني بهــا إذا كــان
عارفـا، فإن كـان جاهال اخـتيـرت له، والعود الجـهيـر يصلح لما يشـاكله من الحلوق،

والوطيء يصلح للحلق الضعيف، و... يصلح للحلق الصياح(228).

5 - خامس العلل التي تقطع الحلوق الرقص، فإنه يبهر.

6 - طلوع الدرج.

7 - أن يراسل المــغني مـغنيــا آخـر طبـقــة صـوته دون طبــقـتـه، فـيــضطر إلى
مجاراته وإجهاد صوته في النزول دون قدرته الصوتية.
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8 - اإلفراط في الغناء إلى درجة الكلل، والتفريط فيه إلى درجة اإلهمال.

ههههييييئئئئااااتتتت    ااااللللننننغغغغمممم

ال تخرج سـائر النغمـات القائمـة بالدساتين في اآلالت أو الحـادثة في الحلوق
اإلنسانية عن حالتين أو صنفين هما : كيفيات النغم، و كمياتها.

أمــا كـيــفـيــات النغم فــهــو مـا ينـسب فـيــهــا إلى اللذة والكراهة وإلـى الصـفــاء
والشعث، والصالبة واللين والنعومة والشدة.

وأما كمياتها فمعرفة الحادة والثقيلة وقدرها في الخفة والثقل(229).

ويحــــيـلنـا تصنـيف ابـن الطحــــان لـحــــاالت النـغم علـى مــــا ذكــــره ابن ســــيـنا
بخصـوص التمـوج الحاصل في الهواء وحـاله من حيث أنه يأتي على هيـئتـين هما :
حالة التـموج في نفسـه، وهو يفعل الحدة... والثـقل، وحال التموج مـن جهة الهيـئات
المـسـتـفـادة من المـخـارج والمـحـابس في مـسلـكه، وهو يفـعل الحـروف،(103) فـحـال
التــمـوج فـي نفـســه ـ عند ابـن سـينـا يقـابل كــمــيـات الـنغم عند ابن الـطحـان، وحــال

التموج من جهة الهيئات عند األول يقابل كيفيات النغم عند اآلخر :

كمـا يحيـلنا تصنيف ابن الطحان علـى ما جاء في «كـتاب المـوسيـقى الكبـير»
للفارابي عند تصنيفه للفصول واألعراض الموجودة للنغم اإلنسانية في صنفين :

ـ أولهـمـا الفصـول التـابعـة في مـقـاديرها لكمـية األجـسـام الحـادثة فـيهـا وبهـا
النغم... وتسمى كميات النغم، وهي الحدة والثقل.

وابن الطحـان هنا ينقل عـبـارة الفـارابي بنصهـا كـامـال، وهي قولـه : وأسبـاب
الحـدة والثـقل في الـنغم اإلنسـانيـة هي (بأعـيـانهـا) أسـبـاب الحـدة والثـقـل في النغم
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المسمـوعة في المزامير، فإن الحلوق كـأنها مزامير طبـيعية، والمزاميـر كأنها حلوق
صناعية(231).

وثاني الفـصول تلك التي تـتبع في قلتـها وكـثرتـها كـيفـيات األجـسام من حـيث
النوع الصوتي للنغم، وقد أسماها الفارابي، فصول األصوات بالكيفية.

وفي وســـعـنا من خـــالل الـمـــقـــارنة بين مـــا ذكـــره ابـن الطحـــان ومـــا أتـى به
الفارابي بخصوص كيفيات النغم أن نسجل المالحظات التالية :

1 - أشار الفارابي إلى أن من كيفيات النغم مالها أسماء تخصها، ومنها ما
ليـست لهـا أسـمـاء تخـصهـا، وإنمـا تنقـل إليهـا عن أشـبـاههـا من سـائر الحـيـوانات،
ومنها ما ليست لهـا أسماء أصال، وهذه هي الغالبة، وقد اكتـفى بذكر أسماء إحدى
عــشـرة مـن الكيــفـيــات هي : الصــفــاء، والكدرة، والخــشــونة، والمــالسـة، والنـعـمــة،

والشدة، والصالبة، والرطوبة، واليبس، والغنة، والزم.(232).

2 - عرض ابن الـطحان لذكـر أسماء سـبعـة وثالثين من كيـفيـات النغم، وأتى
بشـروحـهـا، وقـد نعت هـذه الكيـفـيـات بأسـمـاء الحلوق، وهي : الشـجـي، والمـخلخل،
والمــصـــهــرج، والخــادمـي، الجــهــيـــر، األجش، الناعـم، األبح، الكروانـي، الزوائدي،
المـقعـقع، المـصلصل، الصـرصـوري، المـرتعد، األغن، الرطـب، الصيـاحي، اللقـمي،
األملـس، المظـلم، الطـلي، الراجــــعي، الشــــعث، الصــــدي، المــــخـــتنـق، االمـــغــــتص،
المنطقي، النطفي، الحـزق، المتيـسر، المنعصـر، اآلخن، الرخو، المبلبل، الحـباسي،

النابي، القطيع(233).

3 - تلحق بهـذه األسمـاء أربعـة أسمـاء أخرى ذكـرها ابن الطحـان في سيـاق
التـمــثـيل لكـيـفـيــات النغم(234)، وبذلك يرتفـع العـدد إلى واحـد وأربعـيـن اسـمـا وهذه

األربع هي : الصفاء، والصالبة، واللين، والشدة.

4 - يلتقي الفارابي وابن الطحان في سبع حاالت.
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5 - يتفرد ابن الطحان بذكر ثالثة وثالثين حالة.

6 - يتـــفــرد الـفــارابـي بذكــر حـــالة الزم، وهـو حــال الـنغم عنـد سلوك الهـــواء
بأسره في  األنف(235).

7 - يخـتلف مـدلول الغنة بـينهـمـا، فهـي عند ابن الطحـان حـالة الصـوت الذي
فـيـه الحـالوة والنغم، وهي عند الـفارابـي ما يـعرض عـند سلوك بعض أجـزاء الهـواء

في األنف وبعض أجزائه بين الشفتين(236).

8 - تنـقــسم صـــفـــات الحلـوق عند ابن الـطحـــان إلى نوعـــين : مـــســتـــحـــسن
كـالـشـجي، والمــخلخل، واألجـش، وعـددها خــمـســة عـشــر، ومـســتـقــبح كـالخــادمي،

والمقعقع، والمرتعد.

وقـبل أن يخلـص ابن الطحـان من كـيـفـيـات الـنغم فـهـو ينتـقل بـنا إلى فـصـول
أخـرى من هذه الكيـفــيـات تحـيلنا ـ من جـديد ـ على مــا أسـمـاه الفـارابي «الفـصـول
التي تصـيـر بها األصـوات حـروفـا»، وما أسـمـاه ابن سينـا قبل ذلك «الفـصـول التي

تفعل الحروف».

وابن الـطحـــان ـ وهـو يخص هـذا المـــوضـــوع بـبـــاب تحـت عنوان «الـحـــروف
النواطق والخـرس»(237) - يحـذو حـذو الفـارابي، بل إنه يكاد ينقل بالحـرف مـا أتى

به في فصل «الحروف المصوتة وغير المصوتة»(238).

ومــجـــمل مع ذكـــره ابن الطـحــان في هذا الـمــوضـــوع أن الحــروف نـوعــان :
خرس، ومصوتة.

 ـ أما الحروف الخرس فهي صنفان :
ـ ااااللللصصصصننننفففف    ااااألألألألوووولللل : ما يمتد مع النغم، وتنقسم إلى نوعين :

1 - ما يستبشع مسموعه، وهي ثالثة أحرف : الالم، والميم، والنون.
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2 -  ما ال  يستبشع مسموعه٭.

وقـد ذكر الفـارابي من المـستـبـشع حروف الـعين، والحـاء، والطاء، ومـا أشبـه
ذلك(239).

- ااااللللصصصصننننفففف    ااااللللثثثثااااننننيييي : ما ال يمتد مع النغم، وقد أمسك الـمؤلف عن التمثيل لهذا
الصنف، فيما مثل له الفارابي بحروف التاء، والدال، والكاف، وما جانس ذلك.

وأمـا الحـروف المــصـوتة فـهي ثالثة : األلف، والواو، واليــاء. وتسـمى حـروف
المد واللين عند العرب، وقـد اعتبر الفارابي هذه الثالثة مصـوتات طويلة، في مقابلة

المصوتات القصيرة التي تسميها العرب الحركات(240).

وال تخرج حروف المد عن أحد الوضعين التاليين :

1 - أن تقع على آخر الكالم ممتدة في اللحن، وهي عند الفارابي «أطراف»:

ـ ااااللللططططررررفففف    ااااللللععععاااالللليييي ـ أو المستعلى عند ابن الطحان، وهو األلف.

ـ ااااللللططططررررفففف    ااااللللممممننننخخخخففففضضضض ـ وهو الياء.

ـ ااااللللططططررررفففف    ااااللللممممتتتتووووسسسسطططط ـ وهو الواو.

2 - أن تكون ممتزجة من األطراف، وهي :

ـ ااااألألألألللللفففف    ووووااااللللييييااااءءءء

ـ ااااللللييييااااءءءء    ووووااااللللووووااااو
ـ ااااللللييييااااءءءء    ووووااااألألألألللللفففف٭

وتتـعدد أوضـاع الحـروف المـمتـزجـة بتعـدد طبـيـعة مـيلهـا إلى هذا الطرف أو
ذاك أو توسطهـا بينهمـا، فتـرتفع نتـيجـة ذلك إلى تسعـة، فإذا أضـيفت إليـها حـروف
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المــد في وضــعــهــا األول كــان جــمـــيع ذلك اثني عــشــر حــرفــا، ثـم إذا أضــيف إلى
المجموع الحروف التي ال تشبع النغم (الالم والميم والنـون) صارت جملتها خمسة
عـشـر حرفـا، وبذلك تـكتمـل ـ حسب تـعبـيـر الفـارابي ـ «سـائر الحـروف التي تسـاوق
النغم، وتقـتـرن بـهـا، وال تنفك عنهـا نغـمـة إنسـانيـة، وتـسـتـعـمل اسـتـعـمـاال إنسـانيـا،

وتبين بيانا غير مستكره، وتحس إحساسا غير مستبشع»(241).

وقـد ذيل ابن الطحـان تصنيف الحـروف الخـرس والنواطق بعـبـارة ذكـر فيـهـا
أن جـــملـة الحـــروف الـنواطق ســـتــــة، والخـــرس(242) ثمــــانيـــة، وحـــرف آخــــر واقف

والمتوسط تسعة عشر.

وهذه عـبــارة لم أجـد في كــتـاب الفــارابي مـا يقــابلهـا أو يســاعـد على كــشف
غامضـها، وأحسب أنه نقلها من أحـد كتب إسحاق الموصلي الضـائعة، وذلك بدليل
قوله في خـتـام الباب : «قال إسحـاق إنها تسعـة عشر، ولم يقم دليال على ذلك أكـثر

من قوله مطلق فقط»(243).

آآآآدددداااابببب    ااااللللغغغغننننااااءءءء

من المواضـيع الطريفة التي تناول بحثـها ابن الطحان مـوضوع آداب الغناء.
ووجه الطرافة في هذا المبحث أنه لم يقتصر على نقل ما جاء في كتب اإلخباريين،
ولكنه قدم عـصارة تجربة عاشهـا بنفسه وكانت ثمـرة مجالستـه لملوك وأمراء الدولة
الفـاطمـيــة وأعـيـان مـصـر والشـام على امـتــداد فـتـرة أربت على ثالثة عـقــود تهـيـأ له
خـاللها الوقـوف على وقـائع وأحداث كـان فيـهـا ما يبـعث على الحـرج، أو ما يسـتفـز
الغـضب، وما يحـرك عـوامل الطرب، أو يبعث علـى الهزء والسـخريـة، كمـا تهيـأله أن
يسـبــر طبـائع عليــة القـوم من مـجــالسـيـه، ويخــبـر تدبيـر الغـناء في مـجـالســهم، ومـا

يستحسن فيها من صنوف الغناء ويستقبح، وما يفتتح به ويختتم.
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وقــد أفـاض الـمـؤلف الـقـول في بـيـان الشــمــائل والخــصــال التي يتــعـيـن على
المـغني الـتـحلي بهـا في حـضـرة الـملوك ووجـهـاء الناس، من ذلـك مـالزمـة االعـتـدال
واالسـتقـامة في الجلوس حـتى ال ينقص صـوته أو يصيـبه فـساد أو ضـعف، وتجنب
االنحنـاء وتحــريك اليــدين والرجليـن، وأال يجــهـد نـفـســه في الـغناء فــتنتــفخ أوداجــه

وتتشنج عروقه وتجحظ عيناه.

وخــالصـــة القــول في هـذا المــوضــوع أن يـظهــر المـــغني «وكــأنه صـــورة من
تناسب زيه وحـسنـه ومـالحة ثـيـابه وتلوينهـا...»(244)، فـإذا اسـتـقـر  به المـجلس في
حضـرة الرؤساء كـان أحسـن ما يفـتتح به الدعـاء والثناء، يتخـير لذلك مـا ناسب من

األصوات، كما يتخير ما يوافق األوقات والفصول والمناسبات.

وكأنمـا يسطر ابن الطحان برنامجـا فنيا للمجلس، فـيضيف إلى مـا سبق أن
يبـــدأ المـــغنـي باألجنـاس الثـــقــال الـطويلـة األعــمـــال، والـنشـــد الغـــريبـــة المـــعـــاني،
واالســتــهـــالالت، مع مــراعــاة التـنويع بين الـثــقــال والخــفـــاف، واألرمــال واألهزاج،
ويتـــجنب تـكرار األصــوات، حـــتى إذا خـــال  المـــجلس إال من رئـيــســـه غناه صـــوته

الخاص دون غيره(245).

تتتتععععللللييييمممم    ااااللللممممووووسسسسييييققققىىىى    ووووااااللللغغغغننننااااءءءء

يكاد كـتــاب «سلوة المـحـزون» أن يكون الـمـصـدر العـربي الوحـيــد الذي اهتم
بوضع تعليم المـوسيقى والـغناء للمبتـدئين، وتتجلى هـذه الفرادة فيـما حـواه الكتاب
من مـعلومات وتوجـيـهات حـول ما أسـمـاه المؤلف سـيـاسة تعليم المـوسـيقى، وسـبل

اختيار الوالئد والولدان لتعلمها.

ينبه ابن الطحـان المعلم إلى ضرورة أن يكون عـارفا بطبيـعة حلوق الصبـيان
في مــرحلة مـا قــبل البلوغ، حــريصـا على حــسن تعــهـدها، وقــد أنحى بالالئمــة على
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جـمـاعـة من المـعلمـين تراضـوا بكد الصـبـيـان قـبل البلـوغ وإلزامـهم الغناء في أشـد
الطبــقــات، يزعــمــون أن ذلك أصلح لحـلوقــهم، وهو أضــربهــا وأدعى إلى تقطـيـعــهــا

واستنفاذها(246).

وابن الطحان يدرك كـيف أن المتعلمـين يتأثرون بمعلمـيهم، فيحـذون حذوهم،
ويقــفـون أثـرهم، ومن ثم فــهـو يرى أنـه مـتى كــان المــعلم صــحـيـح القـيــاس حــافظا
للقوانين انتفع به في التـعليم، وكذلك كل كامل الحلق شجيـه ومطربه فإنه يكسو من
يأخــذ عـنه من مــحـــاسنه ألن الحلـوق المــبــتــدئـة تسـلب الحلــوق وتســتــعــيــر مــنهــا

ملحـهـا(247).

وليس يصلـح لتـعلم الغناء من الولدان إال مـن دقت مـحـاسنه، والنت أعـضـاؤه
وأطرافـه، وعـذب لفظه، واحلولى منطقـه، وملحت نغـمـتـه، واستـقـامت صـورته، وسلم
لســانه مـن عــيــوب النطق، وصــفـت نفــســه من المــفــاســد، ولـيس يجــدي تعلـيم هذه
الصناعـة فـيـمن كـان خـاطره مـتـبلدا، وخلقـه سـيـئـا، ونشـاطه قليـال، وجـوابه بطيـئـا،

وعقله مخبوال.

وليس كل من أقدم على تعلم صناعة الغناء بقادر على أن يدرك أسرارها، إذ
البد للمتعلم أن يكون ذكيا، جيد الـخاطر، مطبوعا، صافي الذهن، «فإن هذه األمور
إذا اكتملـت في المتعلم خفـفت عن المعلم وأعانته وكـفته مؤونة التـعليم... والمطبوع

إذا ألقي عليه شيء فكأنه يذكر شيئا يعرفه ونسيه»(248).

فـإذا توفــر من بين المـتـعـلمـين من هو بهــذه الصـفـات أحـضـر لـه من يضـرب
على ســـائر اآلالت، وأمــر بالعــمـل والمــداومــة عليــهــا، إلـى أن ينتــخب واحــدة مـنهــا

فيستقر عليها.

وال سـبـيل إلى تحـقـيق الغـاية من التـعلـيم مـا لم يكن المـعلم رفـيـقـا بتـالمـذته،
مــهـيــبـا عـندهم دون ترهيب أو تـرغـيب، يحــرك فــيـهم عــوامل التـنافس، ويســتـفــزهم
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بالوعود حتى يضاعـفوا من كدهم، ويتحاشى ضربهم أو االستـخفاف بهم، فإن ذلك
مما يكمد القلوب، ويحول نفوس المتعلمين إلى كراهية الغناء.

ثم ال ســبـيل إلى إدراك الغــاية من تعلـيم المـبــتـدئين إذا أكــثـر علـيـهم المــعلم
بالصنائع، وإنما األجـدى أن يروضهم شيـئا فشيـئا، فيبـدأ معهم بالسـهل، ثم ينتقل
بهم إلـى مــا هو أصــعب، فــإذا آنس منـهم صــحــة مــا لقنهم مـن األصــوات أذن لهم
بغنائهــا، وإال أفـسـدتهـا العـجلة، وربمـا تـسـرب إليـهـا بسـبب ذلك نقـص فـعـسـر على

المعلم قلعه(249).

ااااللللمممماااائئئئةةةة    صصصصووووتتتت    ااااللللممممخخخختتتتااااررررةةةة

عـقـد ابن الطحـان بابا خـاصـا ذكـر فـيـه المـائة صـوت التي اخـتـيـرت للخليـفـة
العـبــاسي هارون الرشــيـد(250). وفي مــوضع آخـر من كــتـابه أتى برأي حــول هذه
األصـوات فـحـواه «أن فـيـهـا أصـواتا غـير طـائلة على مـا سـمـعناها»(251). وهو رأي
نعـتقـد أنه يشكل خـروجا عـما أجـمع عليـه اإلخبـاريون الذين عنوا بالنظر في المـائة
صوت المختارة منـذ أبي الفرج األصبهاني الذي لم شتاتها في مـوسوعته، وأفاض

القول في بيان ناظميها ومغنييها وطرائق إيقاعها وأجناس ألحانها :

وقـد مهـد ابن الطحـان لكالمـه عن األصوات الـمائة بقـوله : إنهـا اخـتيـرت من
الغناء كله لـلرشيـد، ثم اخـتـيـر منهـا خـمـسـون، واخـتيـر من الخـمـسـين عـشـرة، ومن

العشرة ثالثة أصوات مع اإلجماع عليها.

والذي نعرفـه من خالل ما أورده األصبـهاني (284-362هـ)، وهو أقرب عهدا
إلى تاريخ جمع األصوات المـائة ـ أن الرشيد أمر باختـيار عشرة منها، ثم باخـتيار

ثالثة من العشرة. وال ذكر ـ البتة ـ الختيار الخمسين صوتا من المائة(252).

ويفضي ما أورده ابن الطحان بالبحث إلى استخالص المالحظات التالية : 
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ـ لم يسلك الـمـؤلف مـسلك األصــبـهـاني في تقــديم األصـوات المـخـتــارة، فـهـو
يكتـفي بذكـر كلمـتين أو ثـالث ـ في الغالـب ـ من صدر مطلـع الصوت كـأن يقـول عن
الصوت األول : القصر والنخل، فيما األصبهاني يسرد نص المطلع كامال، وهو :

أشهى إلى القلب من أبواب جيرون القصر فالنخل فالجماء بينهما

ثم يذكر ناظمه، ومـغنيه، وماله فيـه من طرائق اإليقاع وأجناس اللحن، وسند
روايتها. 

ـ أصــاب البـتــر وجـه الورقــة 63 من الكتــاب(253)، فلم يسلـم منه سـوى سطر
وقرابة نصف سطر، وبذلك استحالت معرفة سائر األصوات التي ذكرها المؤلف.

ـ بلغ عـدد األصـوات التي ذكـرها المـؤلف 94، وبعـد النظر فـيـهـا خـلصنا إلى
تصنيفها في ثالث مجموعات :

ـ األولى : تضم تســعـا وعـشـرين صـوتـا وهي ـ عند األصـبـهـاني ـ مـن المـائة
المختارة.

ـ الثـانيـة : تضم أربعـا وعشـرين صـوتا، وهي واردة في مـواضع مـتفـرقـة في
كتاب األصبهاني، غير أنها ليست من المائة المختارة.

ـ الثــالثـة : تضم ثـالثا وأربعـين صــوتا، وهي مـمــا لم أقف عليــه ـ البـتــة ـ في
كتاب األغاني. 

ويدعـونا وقـوف ابن الطحـان عند إيراد سـبع وعـشـرين صوتـا هي ممـا ذكـره
األصـبهـاني إلى التـساؤل عن الـمراجع التي اعـتـمدها خـارج هذا الكتـاب، ومن هنا
فنحن ال نستـبعـد أن يكون قد اطلع على «كتـاب االختيـار من األغاني» الذي وضـعه
إســحــاق المــوصـلي بطلـب من الخليــفـــة الواثق (227 ـ 232 هـ)(254)، وكــذا كــتــاب
«االخـتـيار الواثقـي» الذي جمع فـيـه يحـيى بن علي بن المنجـم المتـوفى عـام 300 هـ

األصوات التي اختارها إسحاق الموصلي للواثق(255).
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وال سبيل إلى معرفة ما حواه الكتـابان الضائعان إال من خالل كتاب األغاني
لألصــبـهــاني الذي اتخـذهـمـا من مــراجـعــه األسـاســيـة. وســوف يخلص بنا تقــصي
أصوات «االختيار الواثقي» إلى وجود اثني عـشر صوتا هي مما ذكره ابن الطحان
ضـمن األصـوات المـائة المـختـارة. وبإضـافـة هذه األصـوات إلى األصـوات السبـعـة
والعشـرين يرتفع العدد إلى تسع وثالثين صوتـا، وبذلك يبقى ما ينيف على السـتين

صوتا خارج المائة الصوت التي حصرها األصبهاني.

ااااآلآلآلآلالالالالتتتت    ااااللللممممووووسسسسييييققققييييةةةة

يحتل الحديث عن آلة العود في كتاب ابن الطحـان الحيز األكبر بالمقارنة مع
باقي اآلالت التـي تحـدث عنـهـا، فــقـد خــصـه بمــبـاحث عــرض فـيــهـا لجــوانب تتــعلق
بأسمـائه، وهيئة صناعـته، ومقاييس أجـزائه، وبيان دساتينه، وطرق شـدها، وطبائع

أوتاره وعددها وكيفية تركيبها.
وقـد نهج في عـرضـه سـبل التـركـيـز واالخـتـصـار، فـذكـر في البـاب الثـالث من
المقـالة الثالثـة من أسمـاء العود البـربط، والمزهر، والكران، واسـتعـرض مواصـفات
الخـشب الـذي يسـتـخـدم فـي صناعـتـه، وطريـقـة تقطيـعــه و نشـره، وضـبط مــقـاييس

أجزائه وكيفية تركيبها(256).
وقـد عرف بدسـاتين العود الـستـة وهي : دستـان المـجنب، ودستـان السبـابة،
ودســتــان وسطى الفــرس، ودســتــان وسطـى العــرب، ودســتــان البنصــر، ودســتــان
الخنصر، ثم ذكر أنها حدود النغم، وأن مخارج النغم من دساتين العود هي بمثابة

مواضع الحروف من الحلق، كما ذكر دستان زلزل وأن أكثر الناس يهمله.
وشـــد الدســاتـين ـ عند ابـن الطحـــان ـ يحــتـــاج إلى علـم، غــيـــر أن المطبـــوع
المــرتـاض يعــرف أقــدارها ومـواقــعــهـا بـالحس ومــقـابلـة النغم ببــعــضـهــا وبالعــادة

والدربة(257).
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أما أوتار العود فإن اختالف نغماتها من حيث الحدة والثقل، والشدة واللين،
والبطء والسرعة راجع إلى طبيـعة مادتها حريرا كانت أو مصرانا، وكـذا إلى دقتها

وغلظها.

وإذا كـان أصل أوتـار العـود أربعـة فــابن الطحـان يـزاوجـهـا فـتــصـبح ثمــانيـة
بغرض تفخيمها واالحتياط من انقطاعها(258).

والعادة في تركـيب األوتار البدء بالمثـاني، ثم االنتقال إلى األزيار، فالمـثالث،
فالبم.

والعـادة أيـضـا أن يوضع الزير أســفل العـود والبـم أعـاله، ووجـه الحكـمـة في
ذلك أن الزير من طـبع الصـفـراء، وطبع الصــفـراء هو النار، والنار تطـلب االرتفـاع.
أما البم فطبعه السوداء، والسوداء من طبع األرض، ومواد األرض من طين وحجر
تطلب النـزول. ومن صـعـود األوتار ونزولهــا تتـولد النغم بـالقـرع والتـحـريك فــيـحـدث

الطرب(259).

وخارج آلة العود العربي، استـعرض أسماء آالت موسيقية، اثنتـان إيقاعيتان
همــا الدف والـطبل، واألخــرى آالت وترية غــيــر عــربيــة، وهي الـطنابيــر الفــارســيــة،
واألرغن، والسليق، والقيـثارة، والصليخ، والرباب، وكلها آالت روميـة، باإلضافة إلى

الكبكبة، وهي آلة هندية من وتر واحد ممدود على قرعة طويلة.
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أوطو دو هابسبورغ

ممممــــأأأأسسسســــااااةةةة        ككككــــووووسسسســــووووڤڤڤڤــــوووو    

من الثـابت أن مصـالح االستـخـبارات الصـربية اسـتطاعت منذ فـترة مـا قبل الحـرب
العالميـة الثانية نشر مخطّطاتهـا التوسعية والدعاية لهـا. ومن ثَـم تمكّنت بلغراد من
فرض سالم يتناغم مع رغبات المتشدّدين القوميين وال ينسجم البتة مع مبدإ تقرير
الشعوب لمصيرها وهو ما تكشفت نتائجه في كرواتيا، في حين غابت كوسوڤو عن
حــسـابات المــســؤولين. وخـالل الـحـرب العــالمـيــة الثــانيـة، كــانت للدعــاية التي كــان
يباشرها الصرب فضالً عن جهل الغرب للحقائق السائدة في أوروبا الوسطى كبير

األثر في تكرار أخطاء الماضي.

فـعلى الـرغم من وجـود 90 ٪ من األلبـانـيـين في كـوســوڤـو، يتـذرع الصـرب بـحـقـوق
تاريخـية مزعـومة لبـسط سيطـرتهم على السكان. وقد بوشـرت هذه العمليـة في زمن
مـيلوزوفـيـتش وتواصلت مع من خلـفوه في مـنصب الرئاسـة بتـواطؤ مع من يُـسـمّـوا
بالديمـقـراطيـين الغـربيـين من خـالل سن قـانون انـتخـابـي، الغـرض منه تزوير نتـائج

االنتخابات.

وفـي الوقـت الحــــــالي، تـزايد فـي ظل اإلدارة الـدولـيـــــة عــــــدد المـنظـمـــــات الـدوليــــــة
البـيروقـراطية، كـمـا سُمح في نفـس الوقت للمنظمـات الصربيـة بالبـقاء في كـوسوڤـو
حيث تعـرقل كل اندماج فعلي لكوسوڤـو. وبالتالي، فهذه اإلدارة الدوليـة تمنح فرص
عـمل مـحـدودة ألهالي كـوسـوڤـو، لكن الظاهر أن الهـدف من أنـشطتـهـا هو الحـيلولة
دون تحـــقــيق إرادة السـكان عن طريـق تقــرير الـمــصــيـــر. ومــوازاة مع ذلك، مُـنحت
لإلدارة الصربية مساعدات ماليـة هائلة بهدف اإلبقاء على البنيات اإلدارية الصربية

على أرض كوسوڤو ذي األغلبية األلبانية. 

وإذا كانت مـشكلة كوسـوڤو في حـاجة إلى نقـاش جاد يفضي إلـى حل دائم وعادل،
فـإن بـعض الجـهــات والدوائر تطرح مــخططات تغـلب عليــهـا اعـتــبـارات اقــتـصــادية
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صـرفـة حـيث تتـحـدث األوسـاط السـيـاسـيـة عن فـكرة تقـسـيم البـالد دون اسـتـشـارة
أهالي كـوسـوڤو، لكن بـمعـاينة الخـريطة المـقـترحـة، يظهـر أن هذا التـقـسيم سـيـمنح
الصرب منطقـة الشمال الـغنية بالثروات الطبـيعيـة، في حين ستكون مـنطقة الجنوب
الفقيرة من نصيب األلبانيين الذين سيكونون مضطرين إلى الهجرة بسبب المجاعة

وانعدام فرص الشغل.

وينتــصب اسم الرئيس ريغــوفـا بصــفـتـه الشــخـصــيـة التي تحظـى باعـتـراف الـعـالم
وباحتـرام األهالي، إذ بإمكانه منح السالم لكوسـوڤو إذا توفـرت اإلرادة السياسـية.
ومـا لم يتم اإلقرار بهـذه الحـقيـقـة، فسـتنبعـث الخالفـات والمآسـي من جديد. فـالنار
التي تشـتـعل في كـوسـوڤـو يمكن أن تفـجـر منطقـة البلقـان وسـتـمـتـد آثارها لتـشـمل

القارة األوروبية بأكملها كما أفادت بذلك دروس التاريخ.

أحمد مختار امبو

ااااللللذذذذككككررررىىىى        ااااللللمممماااائئئئووووييييةةةة        ااااللللثثثثااااننننييييةةةة        للللننننششششأأأأةةةة        ددددووووللللةةةة        ههههااااييييتتتتيييي

وصل كـريسـتـوف كـولومـبـوس في سنة 1492 إلى جـزيرة  سـمـاها «إسبـانيـوال»، ثم
اسـتـعـمرهـا اإلسبـان وغـيـروا اسـمـهـا ليـصبح سـانت دومـينك حـيث شـهـدت وصـول
العبـيد األفـارقة في سنة 1503. ومع بداية القرن الـسابع عشـر، استعـمرتها فـرنسا
بعـد تـنازل إسـبـانيــا عنهـا بمــوجب مـعـاهدة ريزويـك لسنة 1697. ومن ثَـم أصـبـحت
هذه الجـزيرة إحـدى أكثـر المـستـعـمرات غـنى في جزر األنتـيل، وشكلت حلـقة هامّـة

في النظام المركانتيلي الفرنسي الذي نما بفعل التجارة الثالثية.

وإذا كانت جـزيرة سانت دومـينك عاشت في تلك الفـترة عـهد رفـاه، فقد كـان العبـيد
يعــيـشـون ظـروفـاً مـزريـة ويُسـتــغلون بأبشع الصــور للزيادة في رفــاهيـة الـمـعـمّــرين
أصحـاب المزارع الكبرى، وهو مـا وطّد عزمهم على انتـزاع حريتهم. وكـانت الثورة
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الفـرنسـيـة خـيــر مـحـرِّض على ضـرورة االنعـتـاق من ربقـة االسـتــعـبـاد، فـقـد وصلت
أصداؤها إلى هذه الجـزيرة، وانتفض العـبيد في ثورة عـارمة سنة 1791، واستولوا
على المزارع، كما شهدت الجزيرة مـواجهات أخرى بين البيض والمولّدين والحاكم

العام.

وبفعـل تعاقب األحـداث، نما لدى العـبيد وعي سـياسي واضح يـدعوهم إلى التـحرّر،
وظهر اسم توسان لوفرتيـر بوصفه زعيماً لثورة العـبيد حيث جمع جيشـاً من العبيد
وعـمل على تأطيـره وتجـهيـزه بالعـتـاد المـتوفـر، ثم وضع لهـذا الجـيش اسـتـراتيجـيـة
محدّدة تستهدف المحافظة على حرّية العبيد. فطرد اإلنجليز واإلسبان من الجزيرة
ووضعها تحت سلـطته، كما أرسل إشارات قوية إلى فرنسـا بضرورة قطع االرتباط
بالجزيرة، ودعّم عالقاته مع الخارج. أما في الميدان االقتصادي، فقد نهـج سياسة
تقـضي برفع اإلنـتـاج وتنشـيط الصـادرات، وأرغم العـبـيـد القـدامـى على العـودة إلى
المزارع للعمل فيـها. وكان ال بدّ لفرنسا أن تتحرك لقمع هذه الحـركة الثورية فتأتّى

لها ذلك بعد مقاومة عنيفة حيث تمكّنت من أسْر توسان.

ولكن المــقـاومـة اسـتـمـرت حــيث انضم إليـهـا بـعض جنراالت الجـيش الفــرنسي في
الجـزيرة من السـود والمـولَّدين، وكـثـرت أعـداد المـقـاومـة ليـتـشكل منهـا جـيش قـوي
بزعامـة جون جـاك دوسالين الذي اختـط لنفسه أهدافـاً سيـاسية واضـحة تتـمثل في
الحـصول على االسـتقـالل الفعلي. وانخـرط هذا الجـيش في معـركة حـاميـة الوطيس
من أجل االسـتقـالل حـيث أُرغم قائد القـوات الفـرنسيـة الجنرال روشـامبـو، في سنة
1803 على االســتـســالم والتــوقـيع على الـمـعــاهدة التي سلم بـمـوجــبـهــا مـدينة كــاب

لدوسالين وسمح للقوات الفرنسية بالرحيل عن الجزيرة.

وبعـد إعــالن االسـتـقــالل، عُـيِّن دوســالين حـاكــمـاً عـامّــاً مـدى الحـيــاة، كـمـا أعــيـدت
التـسـمـيـة القـديمـة للجـزيرة وهي هايتي للتـعـبـيـر عن إرادة القطع التـام مع فـرنسـا.
ومن ثم أعلن في فاتح يناير 1804 عن إنشاء جمهورية هايتي. فألول مرة في تاريخ
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البــشـرية، أقــام عـبـيــد مـتــمـردون دولة علـى أنقـاض النظـام الذي اسـتــعـبـدهـم. وقـد
واجهت الدولة الناشـئة مشـاكل عديدة تتـعلق بالتنظيم السيـاسي والصراع من أجل
السلطـة وإعـادة البناء االجــتـمـاعي وتـقـسـيم المـلكيـة. كــمـا اسـتــهـدفـتــهـا المـشــاعـر
العــدوانيـة لـلقـوى الـخـارجــيـة ألنهــا كــانت تمــثل تحـدّيـاً للنظام الكـولونيــالي في ذلك
الوقت. ولذلك هُمّـشت من الناحيـة الدبلوماسـية حيـث لم تُـدعى لحضـور مؤتمر بـنما
الذي حدّد مبادىء عدم تدخل القوى الخارجية في القارة األمريكية. وللحصول على

االعتراف الدولي، كان على هايتي دفع تعويض مالي كبير لفرنسا.

أناتولي گروميكو

ااااللللففففنننن    ااااللللتتتتققققللللييييدددديييي    ففففيييي    إإإإففففررررييييققققيييياااا    ااااالالالالسسسستتتتوووواااائئئئييييةةةة    ((((ااااللللممممننننححححووووتتتتااااتتتت    ووووااااألألألألققققننننععععةةةة))))

لم يأخذ الفن اإلفريقي حقّه الكافي من الدراسة ضمن تاريخ الفنون العالمية، إذ لم
تكن ألمريكا وأوروبا أية فكرة عن قـيمة اإلبداعات الفنّيـة التي خلفتها شـعوب غربي
ووسط إفـريقيـا االستـوائية، بل اقـتـصر االهتـمام باآلثار الفنـية التي صنعـتهـا أيدي

الصناع األفارقة على المتاحف وهواة جمع التحف.

وقد استأثر اهتمام البـاحثين بقيمة الفن اإلفريقي بعيد اكتشـاف نقوش ومجسمات
من البرونز خالل القرنين الثالث عشر والرابع عشر في بنين، ثم تتالت االكتشافات
بعد ذلك إلى غـاية سنة 1912 حيث تأكّـدت فُرادة المنحـوتات واألقنعة الخـشبـية، ثم
جـاءت عمليـات التنقيب الـتي أبرزت وجود عـدة ثقافـات بائدة خلّفت إنتـاجاً غنيـاً من
المنحوتات البرونزية والتـماثيل الخشبية كـثقافة إيف في نيجيريا وثـقافة ساوو على

الضفة الجنوبية من بحيرة تشاد.

وال يُعـرف الـشيء الكثـيــر عن تاريخ ثقـافــة الشـعــوب اإلفـريقـيــة وذلك بسـبب غــيـاب
مصادر مكتـوبة إذ يغلب على التراث اإلفريقي الطابع الشفهي، وبسـبب قلة عمليات



197 ممممللللخخخخصصصصااااتتتت

التنقـيب الـتي بوشـرت في إفـريقـيـا. فـشكل ذلك عــقـبـة كـأداء أمـام القـيـام بدراسـات
شاملة ومعمقة عن بدايات الفنون اإلفريقية وتطورها.

وال يتمـيز الفن اإلفريقي بعناصـره الجمالية فـحسب، بل بالعناصر التي تنظم حـياة
اإلنسـان واحـتـيــاجـاته اليـومـيـة. وفـضـالً عـن ذلك، يحـبل الفن اإلفـريقـي بالحـمـوالت
الدينية من خالل العـدد الكبير الذي يالحظه المرء من أقنعـة ومنحوتات ونقوش، إالّ
أن فهم الفن اإلفريقي واستيعابه يجب أال ينـحصر في البعد الديني الذي ترمز إليه
هذه اآلثار الـفنيــة، بل يجب اســتــحـضــار الجــانب الجــمــالي كــذلك. كـمــا أن األدب
الغربـي يشير إلى أن األقـنـعة والمنحوتات اإلفريقية استـعملت إلخافة الناس، وهذا
طرح صحـيح في جانب منه على اعتبـار أن الهدف كان هو حمل اإلنسـان اإلفريقي
على اإليمان بالقوى العليـا وعبادتها حيث كانت األقنعة تحـمل صور أسالفهم الذين
كانوا - حـسب المعتـقد اإلفريقي - وسـطاء بينهم وبين القوى العليـا في العديد من

المظاهر.

وعلـى الرغم مـن النجــــاح الذي سُــجل في دراســــة الفن اإلفـــريـقي، مـــا زالـت عـــدة
إشكاليــات مـعـقـدة بـحـاجـة إلى المــزيد من التـمـحــيص والبـحث، ومن ذلـك الدراسـة
المـورفـولوجــيـة لآلثار الفنيـة الـتي تم اكـتـشـافـهـا، وأنواع األنـشطة الفنّيـة التــقليـدية

ووظائفها وتأثيرها على تشكيل الفن اإلفريقي المعاصر.

صاحب زاده يعقوب خان

ااااللللووووللللووووجججج        إإإإللللىىىى        ااااللللققققررررنننن        ااااللللححححاااادددديييي        ووووااااللللععععششششرررريييينننن

ونحن نلـج عـتــبـة القــرن الحـادي والـعـشــرين، يطالعنا الـسـؤال التــالي : مـا طـبـيــعـة
العالم الذي سندخله في السنوات القـادمة؟ إن اإلجابة عن هذا التسـاؤل على درجة
من الصعوبة بالنظر إلى الوتيرة المتسارعـة والحجم الكبير للتحوّالت التي تنتظرنا.
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وليس بمـقـدور عـقـل واحـد أن يسـتـوعب هذه التـحـوّالت الضـخـمــة، بل كل مـا بوسع
المـرء أن يقـوم به هو تفـحص بعض الـجوانـب في تغـيـرات الوعي التي قـد تصـاحب

هذه التحوّالت.

لقــد كـــان لتــوسع الشــبـكة اإللكتــرونـيــة لالتصــاالت كـــبــيــر األثر في إلغـــاء الحــدود
الجغرافية وإبطال مفهوم السيادة الوطنيـة، وحل محلها مجال جديد يعرف بالمجال
السـبـرنتــيـقي وضع حـدوداً أخـرى مـتـمــثلة في كلمـات السـر والـشـاشـات، وأضـحى
عنصـرا مـؤثرا في جـمـيع مـناحي الحـيـاة واالقـتـصـاد والعـالقـات الخـارجـيـة واألمن
القــومي وسـيــادة الدولة. فـفـي مـجـال االقــتـصــاد على ســبـيل المــثـال، تتــجـه شــبكة
الشـركـات مـتـعـدّدة الجنسـيـات إلى تحـويل العـالم إلى وحَـدة فـريدة للتـجـارة والمـال
والتكنـولوجـيــا، إذ ال تقف فـي وجـهــهـا الـحـدود، بل تنـتـقل مـن نقطة إلى أخــرى من
المعـمورة، حـافزها في ذلك إيجـاد فرص مـجزية لالسـتثـمار. وفي هذا السـياق، إذا
كـانت هذه الحـركـة الدائبـة تنمـي االقتـصـاد، فـإن دول العـالم الـثالـث تجـعلهـا رهينة
ضــغـوط مــزدوجـة: فــاالتحـادات تـضـعف مـن الداخل باالنقــسـام وفي الـوقت نفـســه
تنكمش سيادتها بفعل رياح العوْلمة. وفـضالً عن ذلك، قسمت هذه الحركة النشيطة
العالـم إلى كتلتـين، كتلة ذات كـثافة سكـانية عاليـة تعاني الـفقر والشح فـي الموارد،

وكتلة تستفيد من حسنات التقدم التكنولوجي ووفرة الثروات.

وعلى امـتــداد األلفي سنة من تطـور الفكر الغـربي، طـرأت تغـيـرات كـبــيـرة وأتت كل
فـترة تاريخـية بمنظومـة لها رؤيتـها الـخاصـة للواقع. فخـالل الثالثمـائة سنة األخيـرة
سيطر المفهوم العقلي النيـوتوني على جميع جوانب الفكر العلْمي، إالّ أنه بعد مرور
مـائتي سنة، جـاء إنشـتـاين ومـا تبـعـه من اكـتـشافـات في مـيـدان الفـيـزياء الكوانتـيـة
ليــدفع عناصــر الزمــان والمكان والـسـبــبــيـة إلى اتـجـاه غــيــر واضح، كـمــا أضــحى
المنطـق األرسطي غـيــر صــالح في ظل هذا التــصـور الـجـديد، إذ جــمـعـت الفـيــزياء

الكوانتية بين النقيضين بأن جعلت الشيء موجوداً وغير موجود في اآلن نفسه.
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إن الفـتـرة القـادمـة سـتـشـهـد اندمـاج اكـتـشـافـات الفـيـزياء الكـوانتـيـة مع تصـوّراتنا
بطرق سيـتغـير معـها الوعي، إذ سـيكون التفكيـر العقلي غيـر كاف، إذ يلزمـه قدرات

أخرى كالحدس، ووعي ذاتي جديد سيغير طريقة إدراكنا لطبيعة األمور.

إدواردو دي أرانطيس إي أوليڤيرا

ععععنننن        ممممسسسستتتتققققببببلللل        ااااللللههههننننددددسسسسةةةة        ااااللللممممددددننننييييةةةة

تتـمـثل أهداف الهندسـة المـدنيـة في تخـطيط وتصـمـيم وبناء وصـيـانة وإعـادة تأهيل
وهدم التجهيزات األساسية الثابتة التي تعرف باألشغال العامّة. وسيتحدّد مستقبل
الهندسـة الـمـدنيـة بالطلب الـذي سـيـتـأثر بدوره بتطـور العـرض المـتـمـثل فـي التـقـدم
التكنولوجي. ومن المعروف أن االستثمار في المـباني الثابتة يسير وفق التصوّرات
السائدة فـي المجتـمع. وبالتالي، فـفي المجتـمعـات المتقـدمة سـيأخذ تطور الـهندسة
المـدنيـة بعين االعـتـبـار احتـرام بعض القـيم كـالحق في الحـياة ورفـاهيـة المـواطنين
والمــحـافظة على الـمـوروث الطبــيـعي والثــقـافي. وارتبــاطاً بذلك، سـيــسـتند تـخطيط

وتصميم البنايات إلى دراسة المعطيات البيئية. 

وبما أن جودة المباني ترتبط ارتباطاً وثيقاً بجودة مواد البناء، فإنه من المتوقّع أن
تحظى الـخـرسـانة بالمــقـام األول، لكن ســيـتم تحـســين فـاعليــتـهـا. وفي هـذا البـاب،
تنتـصب مسـألة االستـدامة التي ال تعني تـطوير خاصـيات المـواد، بل تطوير مسـألة

تكيف المباني مع الظروف الطارئة.

أمـا مـكوّنات الفـوالذ، فــقـد تـحل مـحلّهــا مكوّنات اللـدائن التي تقــاوم عـوامل التــآكل
والصـدإ أكثـر من الفوالذ كـما أنه يسـهل تقطيع وتجـميع أجـزائها. لكن بمـا أن هذه
المكونات أقـل اسـتـدامـة من مكوّنات الفـوالذ، فـيـجب أن تـعـوض بشكل دوري، وهو

ما يوحي بأنها ستستعمل أساساً في البنايات الخفيفة.
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ومن المـيادين التي تتـدخل فيـها الهندسـة المدنيـة نذكر بنيـات نُظُم النقل حيث نـجد
أن الدول المـتـقدّمـة أقـامت عدة شـبكات للطرق والسـكك الحديدية تـؤمن حركـة ذات
سـرعـة عـاليـة. وال تقـف هـذه الشـبكـات عند تطــوير أنظـمـة جـديدة للجـر، بل تجِـدُّ
في وضـع خطـوط مـسـتـقـيـمــة ال تقـاطع فـيـهـا، وهو مــا يعني إنشـاء عـدد كــبـيـر من
القناطـر واألنفـاق. وإلى جــانب عنصــر السـرعــة يجب األخـذ بـعـين االعــتـبــار تنامي
حـجم العربـات، وهو ما يسـتـوجب تدعيـم القناطر واألنفـاق وصيـانة األرصـفة سـواء

في الطرق أو المطارات.

ويتطلب التعامل مع األشغال العامة من المهندس المدني أالّ يعارض قوى الطبيعة،
بل يجب أن يوظفـهـا لمـصلحة اإلنسـان. فـمـقاومـة الطبـيـعة هي في أحـسن الحـاالت
هدر للطاقـة، وهو مـا يعني أنه كلمـا عـمل المهندس عـلى إدماج المـبـاني في البـيئـة،
اقـتــصـد في التكـاليف. ومـعــرفـة الطبــيـعـة يجب أن تـعـضَّـد بالـنتـائج والمنـاهج التي
توفّـرها مـخـتلف الـعلوم ومنهـا العـمـارة وتخطيـط المـدن وعلوم الحـاسـوب واإلعـالم،
والطب والصــحـة العــامّـة، واالقــتـصـاد والتــدبيـر، وعـلم االجـتـمــاع والعلوم البــيـئــيـة
والديمـغـرافـيا والـعلوم القـانونيـة واألخالق. وال يعـني ذلك أنه على المـهندس المـدني
أن يكون مـــتــمـكّناً من كـل هذه العلـوم، بل يجب أن تـســتـــعــمل فـي فــرق عـــمل ذات

تخصّصات متعدّدة.

وإجـمـاالً، يتـعـين على المـهندس المـدني في المـسـتـقـبل أن يكون تقنيـاً حـاذقـاً ملمـا
بالـتطور الـذي يقع فـي مـــيـــدانه وأن تحــــذوه الرغـــبـــة فـي التـــعـــاون مع الـمـــهنـيـــين

المشتغلين في ميادين أخرى.
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LA TRAGÉDIE DU KOSOVO

Otto de Habsbourg

Les derniers incidents du Kosovo ont mis en évidence, une fois de
plus, que la presse occidentale, pour des raisons d'ailleurs compréhensibles,
obéit à la volonté de certains cercles politico-économiques en occultant
certains événements. Pourtant, si on connaît le déroulement de l'histoire, on
sait que les problèmes persisteront de manière inévitable jusqu'au moment
où on aura trouvé une solution juste.

C'est un fait indéniable que les services de renseignement serbes et
leurs agences d'information internationale sont bien mieux organisés que
ceux des autres pays de l'Europe orientale. Dès avant la Deuxième Guerre
Mondiale ils avaient montré une capacité diplomatique remarquable en
propageant leurs plans d'extension territoriale. Belgrade avait ainsi réussi à
imposer une paix qui correspondait aux aspirations des nationalistes
extrémistes sans se référer au principe de l'autodétermination des peuples.
Cela s'est révélé en Croatie alors que le Kosovo est resté une tache blanche
sur les cartes mises au point par les dirigeants. Seul le diplomate français,
Pozzi, qui avait joué jadis un rôle important dans la création de la
Yougoslavie, avait souligné les dangers futurs en s'appuyant sur ses
expériences personnelles et sur les réalités du terrain. Ses livres, dont le plus
important avait pour titre     ««««La Guerre revient»»»», tiraient en vain la sonnette
d'alarme. Comme il révélait ce qui ne plaisait pas aux potentats du Quai
d'Orsay, il fut relevé de ses fonctions. Pendant la Deuxième Guerre
Mondiale, la propagande des Serbes, ajoutée à l'ignorance profonde
qu'affichait l'Occident au sujet des réalités de l'Europe Centrale, a permis
une fois de plus de répéter les erreurs du passé.

C'est une vérité fondamentale de l'histoire que ce ne sont pas les
peuples qui existent pour l'Etat. Ce sont les Etats qui existent pour les
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peuples.. Cela signifie pour le Kosovo la séparation de ce territoire de la
Serbie. Il y a 90 % d'Albanais, alors que les Serbes, prétendant de soi-disant
droits historiques, exigent de pouvoir les dominer sans le consentement
démocratique des populations. Cela d'ailleurs a été réalisé du temps de
Milosevic et de son régime de cruauté qui choqua le monde entier.

De nos jours cette opération continue en se servant de la propagande
de Belgrade. Ainsi parle-t-on sans cesse des souffrances des Serbes, alors
que les crimes qui se commettent contre les Albanais sont passés sous
silence, même dans des journaux qui se prétendent objectifs. De nos jours le
régime des successeurs du dictateur continue sur la lancée pour empêcher
que le peuple du Kosovo puisse déterminer son propre avenir. Avec la
complicité des soi-disant démocrates occidentaux on mit en oeuvre un statut
électoral dont le but était de fausser le résultat véritable des élections. Il ne
s'agissait pas de connaître la volonté de la majorité et de s'y plier, mais
d'empêcher l'expression véritable des sentiments populaires. 

Aujourd'hui, le territoire étant sous administration internationale il y a
un foisonnement d'organisations bureaucratiques internationales. Celles-ci
consistent en de nombreux cas soit d'administrations para-gouverne-
mentales, soit d'ONG liées aux organismes internationaux, soit de reliquats
du régime de Milosevic. Ils sont dirigés souvent par des bureaucrates qui
ont été relevés de leurs fonctions en Europe à cause de leur incompétence
manifeste. On a en même temps permis à des organisations serbes de se
maintenir pour empêcher une intégration véritable du Kosovo. A cela
s'ajoute l'activité de ce qu'on a appelé “les experts en démocratie” qui
touchent des salaires exorbitants au milieu d'une misère générale. Il y a donc
aujourd'hui au Kosovo une administration internationale qui donne, bien
entendu, du travail à un nombre restreints de Kosovars, mais qui a
manifestement comme but d'empêcher que se réalise la volonté de la
population par l'auto-détermination, expression d'une démocratie véritable
sur le plan de la politique internationale. 

En même temps on a donné à l'administration serbe des aides
financières  substantielles, sommes qui dans une mesure assez importante
sont dédiées au maintien des structures administratives serbes sur le
territoire à majorité albanaise, ce qui empêche la normalisation des choses
dans le pays.

Le gouvernement de Belgrade, à forte majorité nationaliste extrémiste,
est déterminé à faire du Kosovo, encore une fois, une province serbe.
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L'argument que le Kosovo est considéré comme le point de départ de la
nation serbe est utilisé à nouveau, mais n'est pas moins aussi faux
qu'auparavant.

On a parfois l'impression qu'en Irak les Américains commencent à
comprendre les réalités. Après la trahison regrettable commise à l'encontre
des shiites dans la Première Guerre d'Irak, il y a des signes qui nous font
penser que Washington commence enfin à reconnaître ses erreurs et  écoute
un peu plus la population, pas suffisamment toutefois. Il reste
malheureusement que la voix de la propagande intéressée prévaut encore sur
les conseils de sagesse.  

Au lieu de discuter du problème du Kosovo en vue d'une solution
durable et juste, des plans sont lancés par des milieux intéressés, inspirés par
des considérations purement économiques. Ainsi parle-t-on dans les milieux
politiques de l'idée d'une partition du pays sans consultation démocratique
du peuple kosovar. Quand on regarde sur la carte les régions affectées, on
trouvera que cette division du pays telle qu'elle est proposée sépare le nord
du sud sur une ligne tracée entre la partie riche en ressources naturelles et la
région pauvre qui ne peut pas nourrir ni donner un travail suffisant à ses
habitants. Ainsi le nord potentiellement prospère irait à la Serbie alors que
le sud condamné à la misère serait laissé aux Albanais. Cette partie
misérable se dépeuplerait rapidement, les habitants étant condamnés à la
famine. 

Malheureusement, les puissances occupantes ne connaissent ni la
géographie ni l'histoire. Le Kosovo deviendrait rapidement un centre de
tensions politiques qui mettrait en danger l'Europe comme ce fut le cas
durant les XIX° et XX° siècles, ce qui donna à la région dite balkanique une
mauvaise réputation peu justifiée, car ce sont les erreurs des puissances qui,
la plupart du temps, mettaient le feu aux poudres, notamment avec le
panslavisme soutenu par St. Petersburg. C'était là l'instrument de la poussée
de la puissance russe contre la Turquie avec le but d'entrer en force dans la
Méditerranée Orientale, c'est ce qui conduisit aux diktats, appelés
arbitrairement “traités de paix”     à la fin de la première guerre mondiale à St.
Germain, Trianon, Sèvres et Neuilly dont les conséquences sont encore
sensibles de nos jours, notamment dans la tragédie de l'Irak.

Les puissances intéressées ont profité de cette situation et continuent
sur la lancée en dominant l'information pour rendre responsables les
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victimes des erreurs commises. C'est là la raison d'une certaine propagande
contre l'islam de la population du Kosovo. Bien entendu, les Kosovars et
leur président sont attachés à leur religion. Ils y trouvent une force d'ordre et
de justice, car quiconque croit en Dieu est aussi convaincu que le
Tout-Puissant a créé l'homme à son image. 

Cette attitude est le fondement des droits de l'homme, car s’il n'y a pas
de croyance en Dieu, tout est permis et il n'y aura pas de société humaine et
civilisée. La conséquence logique sera l'anarchie ou le totalitarisme, comme
le prouvent le National-Socialisme et le Communisme. Il n'y aura pas non
plus de beauté,  comme l'ont montré les puissances totalitaires de nos jours.
C'est à bon escient que dans les débats au sujet de la constitution
européenne nombre de pays avaient demandé la reconnaissance du Créateur
dans l'acte fondamental de l'Europe. Il est tragique que leur suggestion
soutenue par les forces chrétiennes et islamiques n'aient pas obtenu la
majorité requise. D'ailleurs, ce n'est pas le dernier mot. Il faut espérer que
les éléments religieux continueront leurs efforts, car la religion est le
fondement de tout ordre humain durable. 

Dans tout cela, le Président Rugova reste l'un des hommes les plus
humanistes et il est bien ancré dans son pays. La population le considère
comme le chef légitime de l'Etat du Kosovo. Il devrait recevoir la plénitude
des pouvoirs que son peuple veut lui confier. Aussi longtemps que cela ne
se produira pas, il y aura des tensions sérieuses. A l'heure actuelle les
puissances occupantes donnent l'impression de vouloir soumettre les 90%
d'Albanais de ce territoire à la politique de Belgrade en leur imposant le
joug de la Serbie. 

Rugova est l'unique homme d'Etat universellement connu et respecté
par la population. Ce fait est attesté par tous les spécialistes du Kosovo. Il a
la capacité d'apporter la paix au Kosovo. Si l'on ne reconnaît pas cette vérité
qui est dominante dans la région, il y aura de nouveau un peu partout des
catastrophes et conflits humains. Il s'agit de les prévenir, car le feu qui brûle
au Kosovo peut conduire à un incendie dans les Balkans, et par là, comme
l'histoire nous l'a déjà montré, à toute l'Europe.
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LE BICENTENAIRE D’HAÏTI

La fondation, il y a deux cents ans, par des esclaves africains
de la deuxième république moderne des Amériques et des Antilles

Amadou Mahtar M’Bow

I - INTRODUCTION
Il y a deux cents ans, fondée par des esclaves africains révoltés,

naissait la République d’Haïti. C’est le cheminement qui a conduit à cet
évènement, son déroulement, les péripéties qui l’ont marqué, sa
signification historique au regard de la lutte contre l’esclavage et de la
conquête des droits humains, que nous voudrions évoquer    ....

C’est, en effet, le 1er janvier 1804, dans la ville des Gonaïves, sur l’île
qui portait jusque-là le nom de Saint-Domingue, que fut proclamée la
République d’Haïti. Pour la  première fois, dans l’histoire connue de
l’humanité, des esclaves révoltés créaient un état sur les ruines du système
qui les avaient asservis et dominés. 

Cette république fut, aussi, la deuxième nation indépendante de l’ère
moderne des Amériques et des Caraïbes, après les Etats-Unis d’Amérique.
Son émergence sonnait le glas du système esclavagiste né avec la conquête
et l’exploitation coloniale commencées depuis la fin du XV° siècle et le
début du XVI° dans ce qu’il est convenu d’appeler le Nouveau monde. 

Mais la Révolution haïtienne est peu connue. Elle a été frappée d’une
sorte d’ostracisme depuis ses origines. Les manuels scolaires de presque
tous les pays l’ignorent ; et quand on évoque les luttes qui ont sillonné
l’histoire de la conquête des droits humains dans le monde on ne s’y réfère
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jamais. La célébration de son bicentenaire a été travestie ou escamotée.
Aussi m’a-t-il semblé approprié de lui consacrer une brève réflexion en
cette année 2004 qui a été dédiée par la Conférence générale de l’Unesco à
la “commémoration internationale de la lutte contre l’esclavage et son
abolition”. 

II - LES ESCLAVES AFRICAINS A SAINT-DOMINGUE
La présence d’esclaves africains, dans l’île, baptisée d’abord

Hispaniola quand Christophe Colomb y débarque pour la première fois en
décembre 1492, puis Saint-Domingue, par les Espagnols, commence au
début du XVI° siècle. Capturés en Afrique, après une chasse à l’homme
dévastatrice, ils devaient remplacer dans les mines et les plantations les
autochtones, appelés à tort “indiens”, qui, soumis à un travail forcé
harassant, mouraient en masse. En effet, d’un million qu’ils étaient à
l’arrivée de Colomb, ils n’étaient plus qu’une cinquantaine de mille,
cinquante ans plus tard.   

Les premiers esclaves africains y furent introduits en 1503, mais c’est
à partir de 1517 que leur implantation se fait de façon continue par les
Espagnols qui restèrent les seuls maîtres de l’île jusqu’au début du XVII°
siècle. A cette époque des Français s’y installent dans l’ouest, mais c’est au
début du XVIII° que la France entreprend la colonisation active de cette
partie de l’île que lui cède officiellement l’Espagne par le Traité de
RYSWICK du 20 septembre 1697.

Alors commence l’essor de la Saint-Domingue française qui deviendra
une des colonies les plus prospères des Antilles. Elle est une pièce maîtresse
du système mercantiliste français qui se développe avec le commerce
triangulaire, Europe-Afrique-Amérique-Europe. Des cadets de la noblesse
française y arrivent nombreux pour y développer des cultures de plantation
qui alimentent un commerce florissant avec la métropole. Celle-ci connaît,
alors, une expansion considérable de ses manufactures les plus diverses, de
ses ports, de son commerce et une accumulation sans précédent du capital.
Les armateurs, les négriers, c’est ainsi qu’on appelait les marchands
d’esclaves, et ceux qui les financent réalisent d’énormes profits. Plusieurs
villes et régions de France y gagnent une prospérité croissante. 

Cette prospérité est essentiellement le fruit, d’une part, du commerce
des esclaves africains, d’autre part, du travail de ceux-ci dans leurs lieux de
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déportation où les planteurs peuvent s’assurer des fortunes leur permettant
de mener une vie de luxe, sur place ou à l’occasion de leurs voyages en
France. 

En 1789, on estimait à environ 500.000 le nombre des esclaves, venus
pour la plupart  des côtes de l’Afrique de l’Ouest, du Golfe de Guinée ou du
royaume du Congo. Le Père de Charlevoix, qui a vécu dans l’île, donne de
leur vie une image hallucinante. Il écrit qu’ils étaient réduits “à la condition
de bêtes de charge”, que, mal nourris, mal habillés, mal logés, ils étaient
soumis à “un travail presque continuel, que leur sommeil était fort court,
qu’ils ne recevaient nul salaire, et que vingt coups de fouet “sanctionnaient
la moindre de leurs fautes”.

Victor Schoelcher, un des abolitionnistes français les plus connus du
dix-neuvième siècle, dit de ce fouet : “qu’il est la cloche des habitations, il
annonce le moment du réveil et celui de la retraite, il marque l’heure de la
tâche et l’heure du repos, le jour de la mort est le seul jour où le nègre goûte
l’oubli de la vie sans le réveil du fouet.”  

Malgré les sévices et la terreur exercée sur eux, depuis la chasse à
l’homme sur le continent africain jusqu’à l’horrible traversée de
l’Atlantique dans des bateaux négriers sordides, et les rigueurs de la vie
dans les habitations, l’aspiration à la liberté est restée constante dans l’esprit
de la plupart de ces esclaves. Et cette aspiration, ils l’exprimaient de
différentes manières.

En Afrique même avant l’embarquement certains d’entre eux
s’efforçaient, parfois au prix de graves mutilations, de briser les chaînes qui
les liaient à leurs camarades d’infortune pour  tenter de s’évader ; d’autres
se suicidaient pour éviter l’arrachement au sol natal. Les rebellions, quoique
durement réprimées, étaient fréquentes pendant la douloureuse traversée de
l’Atlantique, comme en témoigne l’aventure bien connue de “l’Amistad”,
un bateau dont se rendirent maîtres les esclaves qu’il transportait. 

Dans les Amériques et les Antilles, les tentatives d’évasion et les
suicides n’étaient moins fréquents, malgré une surveillance draconienne.
Ceux qui arrivaient à s’échapper, et qu’on appelait les “nègres marrons”, se
réfugiaient dans les montagnes d’où ils descendaient pour ravager les
plantations des plaines. Pourchassés à l’aide de chiens spécialement dressés
à cet effet, ils subissaient des supplices d’une atrocité inimaginable quand
ils étaient repris, ce qui était loin de les décourager.
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En 1751, on en dénombrait déjà 3000 environ. Ils étaient beaucoup
plus nombreux en 1789 au moment où les répercussions de la Révolution
française bouleversent la vie de la  Colonie. C’est, en effet, à la faveur des
évènements suscités par la Révolution française, que les esclaves africains
de Saint-Domingue déclenchent la plus grande insurrection d’esclaves qui
ait jamais été menée depuis celle conduite par Spartacus à Rome en 73-71
avant l’ère chrétienne. 

Si Crassus réussit à effacer les échecs de l’armée romaine, et à vaincre
les insurgés, et tuer Spartacus, les armées envoyées à Saint-Domingue,
notamment par Bonaparte, ne réussirent pas à vaincre la Révolution
haïtienne, même après la capture de Toussaint Louverture, mort en
déportation au fort de Joux dans le Jura français comme plus tard Francisco
de Miranda dans les geôles espagnoles de Cadix.

III - L’INSURRECTION DES ESCLAVES DANS LA NUIT DU
22 AU 23 AOUT 1791

C’est dans la nuit du 22 au 23 août 1791, après une cérémonie
d’inspiration africaine au cours de laquelle, mêlant leur sang, ils firent le
serment de mettre un terme à la tyrannie des esclavagistes et à leur triste sort
que, sous la conduite de Boukman, des esclaves du Nord se soulèvent et
prennent d’assaut les plantations, lieux principaux de leur calvaire.

Armés de piques et de bâtons, comme les paysans de France qui, deux
ans auparavant, avaient envahi les châteaux pour détruire les “terriers”, ces
documents qui légitimaient les droits des Seigneurs sur eux et sur les terres
qu’ils cultivaient, ils allumèrent d’immenses incendies, tuant tout sur leur
passage. En dix jours, ils se rendirent maîtres des riches plaines du Nord,
alors qu’à l’Ouest et au Sud des esclaves retranchés dans les montagnes, en
descendaient pour ravager de la même manière les plaines fertiles. 

En quelques mois, le contrôle de la colonie, qui était à feu et à sang,
échappait aux autorités, confrontées par ailleurs à la rébellion des Blancs et
à une lutte implacable entre les Blancs, au nombre de 30.000, et les
Hommes de couleur qui étaient 40.000. Le soulèvement des esclaves a lieu,
en effet, dans le contexte d’une double crise qui dure depuis les débuts de la
révolution française et qui oppose, d’une part, le Gouverneur Général aux
Blancs, d’autre part les Hommes de couleur aux Blancs et au Gouverneur
général. 
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La classe des Hommes de couleur, la notion de classe ayant dans la
Colonie un contenu essentiellement racial, sont les Mulâtres nés des abus
des propriétaires blancs sur leurs esclaves femmes, auxquels s’ajoutaient les
Noirs affranchis. Hommes libres, ils avaient, au même titre que les Blancs le
droit de propriété et possédaient souvent des terres et des esclaves, mais ils
étaient considérés comme des êtres inférieurs à cause de leur ascendance
africaine. 

Les fonctions officielles de même que le port d’armes leur étaient
interdits. N’ayant pas de droit politique, ils étaient exclus des instances
délibérantes nouvellement crées dans la colonie sur autorisation du Roi. Ils
subissaient ainsi des discriminations en contradiction avec les principes de
la Révolution et, en particulier, avec ceux définis dans la Déclaration des
Droits de l’homme et du Citoyen, adoptée par l’Assemblée constituante le
26 août 1789. 

Après avoir vainement essayé d’obtenir l’égalité de droit et de
traitement avec les Blancs, ils étaient entrés en dissidence et menaient, en
plusieurs endroits, une guerre lutte contre les autorités et contre les Blancs
farouchement opposés à toute modification du statut des personnes, qu’ils
fussent  Hommes de couleur ou esclaves. 

Les Blancs eux-même avaient entrepris, dès le début de la révolution,
d’instituer, au même titre que la France, des Assemblées souveraines et de
placer le Gouverneur général nommé par le Roi et toutes les autorités
locales sous leur contrôle. Ils avaient créé d’abord des comités ayant seule
qualité, selon eux, “pour étudier les affaires comme dans les cours
souveraines, constituantes et législatives.” Ils entendaient, ainsi, se prémunir
contre toute réforme imposée de Paris par les assemblées révolutionnaires
au sein desquelles la Société des Amis des Noirs menait une  campagne
active en faveur de l’égalité des droits entre Hommes de couleur et Blancs
aux colonies, et même pour la suppression de l'esclavage.

Les Blancs avait même franchi un nouveau pas, en adoptant, du 22 au
28 mai 1790, une Constitution qui rendait la Colonie pratiquement
indépendante de la France, voulant imiter  ainsi  les colons de l’Amérique
du Nord qui avaient proclamé, en 1776, leur indépendance vis à vis de
l’Angleterre. 

Pour tenter de rétablir la situation, la Législative décréta, le 23 mars
1792, l’égalité des droits entre les Blancs et les Hommes de couleur, et
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envoya dans la Colonie une force composée de 25 navires et de 8.000
hommes de troupe, ainsi que de nouveaux Commissaires. Ceux-ci munis des
pleins pouvoirs, tentèrent sans succès de  convaincre les Blancs d’unir leurs
forces à celles des Hommes de couleur pour mâter la rébellion des esclaves.
Les Blancs, rejetant le décret de la Législative, refusèrent systématiquement
toute idée d’octroyer aux Hommes de couleur les mêmes droits qu’eux.  

Pour les y contraindre, et rétablir l’autorité de la Métropole sur la
Colonie, les Commissaires firent appel aux Hommes de couleur, ensuite aux
esclaves qu’ils armèrent pour combattre la rébellion des Blancs qu’ils
réussirent à vaincre. A la suite de leur défaite, 10.000 Blancs décidèrent
d’abandonner le pays pour  aller se fixer, avec leurs esclaves, dans les Etats
du Sud des Etats Unis. 

 Mais le soulèvement des esclaves s’était renforcé. Ceux d’entre eux
qui avaient été armés, soit par les Hommes de couleur dans leur lutte contre
les Blancs, soit par les Blancs contre les Hommes de couleur ou les
Commissaires, soit par les Commissaires contre les Blancs, allèrent, pour la
plupart, grossir les rangs de la rébellion, au lieu de retourner dans les
plantations.

Constitués, d’abord, en bandes séparées, les esclaves commencèrent à
s’organiser en unités mieux structurées afin de s’assurer, par la force, la
possibilité du maintien de leur liberté. Les conséquences des changements
politiques en France et l’émergence, parmi les esclaves en lutte, d’un
nouveau dirigeant en la personne de Toussaint Louverture, donnent un cours
nouveau à leur lutte.  

IV - L’ABOLITION DE L’ESCLAVAGE PAR LA CONVENTION,
L’EMERGENCE D’UNE NOUVELLE CONSCIENCE
POLITIQUE ET LA CONQUETE DU POUVOIR PAR
TOUSSAINT LOUVERTRURE

Dix jours après l’arrivée des Commissaires à Saint-Domingue, la
Révolution française avait inauguré l’ère de la Terreur. La Convention
(1792-1795), qui a succédé le 20 septembre 1792 à la Législative, abolit, en
effet la Royauté et proclame, le 21 septembre, la République. Le Roi Louis
XVI est arrêté, jugé et guillotiné le 20 janvier 1793. Toute l’Europe
monarchique, avec l’Espagne et l’Angleterre, se ligue, alors, contre la
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France révolutionnaire. L’Espagne maîtresse de la partie Est de
Saint-Domingue et l’Angleterre, présente dans plusieurs îles des Antilles,
ouvrent les hostilités avec la Colonie.

La guerre internationale, s’ajoutant à la guerre civile, les
Commissaires n’ont d’autre choix que de se tourner, à nouveau,  vers les
esclaves qui constituaient, désormais, la seule force capable de faire face,
d’une part, aux soulèvements intérieurs, aggravés par la révolte des
partisans de la monarchie horrifiés par l’exécution du Roi, et, d’autre part,
aux dangers extérieurs représentés par l’Espagne et l’Angleterre. 

Mais, au fil des évènements, les esclaves avaient acquis une
conscience politique plus nette. Ils avaient dépassé le stade de la simple
révolte : ils se battaient, désormais, pour une cause :  celle de leur liberté.
Aussi, restèrent-ils sourds à l’appel des Commissaires. Beaucoup d’entre
eux, en revanche, s’étaient ralliés à la cause de l’Espagne qui leur promettait
cette liberté. Parmi eux se distingue Toussaint Louverture, ancien cocher,
connu pour ses dons en médecine traditionnelle, et qui était un des rares
esclaves à avoir acquis une instruction élémentaire.  

Pour gagner les esclaves à la cause de la République, Santhonax, le
plus important des Commissaires envoyés par la Métropole, et qui avait été
confirmé dans ses fonctions par la Convention, prononça le 29 août 1793
l’affranchissement des esclaves, ce qui accroissait le mécontentement des
Blancs, sans lui rallier les esclaves insurgés. Ceux-ci n’avaient aucune
confiance aux promesses des autorités françaises.  

C’est seulement, après la confirmation de la mesure prise par
Santhonax par la  Convention qui décrète  formellement l’abolition de
l’esclavage le 4 février 1794, que la situation évolue. En effet, quand
Toussaint Louverture, déjà lieutenant Général des Armées du Roi
d’Espagne, apprit la décision de la Convention en mai 1794, il décida de
conclure un accord avec le Gouverneur Général de Lavaud, et de rallier la
République avec son armée.  

L’ancien esclave, qui devait son grade de Lieutenant Général à ses
prouesses dans l’armée espagnole, et en particulier à sa victoire sur l’armée
française commandée par le Général Desfourneaux, avait bien de raisons de
douter de la sincérité des Espagnols. Ceux-ci, tout en le comblant
d’honneurs, n’hésitaient pas, d’un autre côté, à accueillir dans leurs rangs
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les plus déterminés des esclavagistes français et à leur promettre, leur
victoire acquise, le retour à l’ordre ancien avec le rétablissement de
l’esclavage.        

L’armée de Toussaint, forte de 4.000 hommes quand il la met au
service de la République ne cessa de se renforcer, de nombreux esclaves
abandonnant leurs chefs pour la rejoindre. Cette armée avec laquelle
Toussaint allait entrer en campagne contre ses alliés de la veille, les
Espagnols, comptait déjà 10.000 hommes, quand son chef se porta au
secours du Gouverneur Général de Lavaud, arrêté, destitué, et détenu au
Cap par les Mulâtres du Nord. 

Toussaint libéra et rétablit dans ses fonctions le Gouverneur Général
qui en fit son adjoint. L’esclave d’hier devenait le deuxième personnage de
la colonie. Grâce à ses qualités militaires,  à la confiance de ses officiers et
soldats, et aux services rendus à la République, Toussaint  gravit rapidement
les divers échelons de la hiérarchie militaire. Confirmé dans son grade de
Général de brigade de l’armée française par la Convention, puis nommé
Général de division, Commandant en chef des armées du Nord, il devint, en
1797, Commandant en chef des Armées françaises de Saint-Domingue. 

Outre ses qualités militaires, Toussaint était un politique avisé et un
fin diplomate. Il mit ses talents au service d’une seule cause: celle de la
liberté des esclaves. Il était convaincu que cette liberté ne serait maintenue
que si le rapport des forces était en faveur des anciens esclaves. Il savait que
les esclavagistes ne désarmaient pas, car il n’ignorait rien des complots qui
se tramaient tant à Saint-Domingue, qu’auprès des Espagnols et des Anglais
ainsi que des pouvoirs politiques à Paris.  

Aussi s’attacha-t-il à renforcer sans cesse et à perfectionner son
armée. Il entreprit de parfaire lui-même ses connaissances militaires,
d’améliorer la qualité de ses officiers et celle de ses soldats en donnant une
attention particulière à l’instruction et à l’entraînement des uns et des autres.
Il réorganisa l’armée en régiments dotés d’un encadrement de qualité et
pourvus du meilleur matériel qu’il pouvait trouver, et lui imposa une
discipline rigoureuse.

 L’ère des bandes armées d’esclaves mus par des sentiments de révolte
plus que par le souci de préparer un avenir, était révolue. Désormais c’est
une armée moderne, conçue selon les normes de l’époque, que Toussaint
s’obstina à forger. Connaissant parfaitement les hommes sur lesquels il avait
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un véritable ascendant ainsi que les réalités du pays, il adaptait sans cesse sa
stratégie et sa tactique au contexte social et politique et à la situation sur le
terrain, en ayant toujours en vue son but ultime : sauvegarder la liberté des
esclaves. 

S’il est conduit à une quasi rupture avec la France, en s’octroyant  tous
les pouvoirs militaires et civils, c’est par souci de voir l’esclavage à jamais
banni de la Colonie. Toussaint chassa, en effet, les Anglais et les Espagnols
de Saint-Domingue, réalisa l’unité de l’île sous son autorité, et renvoya en
France, les uns après les autres, tous les Commissaires nommés aussi bien
par la Convention que par le Directoire (1795-1799), devenant ainsi le
maître incontesté de l’ île.

 Les agissements des colons, qui en France, profitant du changement
de régime politique,  cherchaient à remettre en cause les acquis de la
Révolution dans les colonies, ne cessaient de l’inquiéter. Aussi tint-il à
mettre en garde le Directoire auquel il écrivit une longue lettre dans laquelle
on peut lire, notamment, ceci : “Mon attachement à la France, ma
connaissance des Noirs, me font un devoir de ne pas vous laisser dans
l’ignorance, ni des crimes qu’ils méditent, ni du serment que nous
renouvelons d’être enterrés sous les ruines d’un pays que la liberté a
ressuscité, plutôt que de souffrir le retour de l’esclavage”.

Cet avertissement n’eut pas d’effet sur Bonaparte, qui, à la suite du
Coup d’état du 18 Brumaire An VIII (9 novembre 1799), s’était emparé du
pouvoir en France. Tout en confirmant Toussaint Louverture dans ses
fonctions de Commandant en chef et de Gouverneur général,  il  nourrissait
le projet d’annuler le décret d’abolition de la Convention et de rétablir
l’esclavage.

 Toussaint, de son côté, renforçait son pouvoir et nouait des relations
avec l’extérieur. Il adopta, le 14 décembre 1801 une Constitution qui faisait
de lui le Gouverneur général à vie, avec pouvoir de nomination à toutes les
fonctions officielles. Les généraux, quoique nominalement des gradés de
l’armée française, ne relevaient plus, désormais, que de son autorité et
n’avaient plus à obéir qu’à ses seuls ordres, et non à ceux venus de la
Métropole. Il établit des relations directes, d’une part avec les Anglais
établis à la Jamaïque, qui lui proposèrent de le reconnaître comme Roi s’il
rompait avec la France, ce qu’il refusa, d’autre part avec les Etats Unis
d’Amérique. Il informa par une lettre en date 28 avril 1799 le Président John
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Adams de sa désapprobation des attaques de corsaires français contre les
navires américains, et publia le 12 juin 1799 un décret stipulant qu’aucune
attaque ne serait menée contre les Etats Unis à partir de Saint-Domingue,
faisant échouer ainsi tous les projets conçus par Bonaparte contre la
nouvelle république. 

 Sur le plan économique, il entreprit de relever la production, de
stimuler les exportations et de donner au pays un renouveau compatible
avec les ambitions qu’il nourrissait pour un pays dont le destin était,
désormais, entre les mains de ses seuls habitants, Noirs, Mulâtres et Blancs,
entre lesquels il ne voulut plus voir des distinctions. Il obligea les anciens
esclaves à retourner travailler dans les plantations, ce qui ne fut pas sans
provoquer des mécontentements, même dans son entourage le plus
immédiat..

V- DE LA RECONQUETE PAR BONAPARTE A LA DEPORTATION
DE TOUSSAINT

Bonaparte, dont la femme Joséphine de Beauharnais appartenait à une
famille de planteurs de la Martinique, était complètement acquis à la cause
des colons. Comme on lui avait dit que la prospérité des colonies, dont
dépendait celle de la France qu’il cherchait à restaurer, était tributaire du
système esclavagiste, il n’hésita pas à entreprendre la reconquête du beau
fleuron de la colonisation française que fut Saint-Domingue, en envisageant
d’y rétablir l’esclavage. 

Après avoir conclu la paix avec l’Angleterre, il traça lui-même le plan
des opérations militaires, et en confia l’exécution au Général Leclerc, mari
de sa sœur Pauline, qu’il nomma Capitaine Général de Saint-Domingue.
L’expédition conduite par Leclerc, forte de 22.000 hommes et d une flotte
de 86 vaisseaux, quitta les côtes françaises le 14 décembre 1801, le jour
même où Toussaint Louverture donnait à la Colonie une Constitution, qui la
rendait pratiquement indépendante du pouvoir français. 

Les instructions données par Bonaparte à Leclerc, une fois l’île
conquise étaient les suivantes :     

- La déportation en France des principaux officiers noirs ;
- Le licenciement des troupes noires ;
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- Le désarmement des cultivateurs, anciens esclaves ;
- Le rétablissement de l’esclavage.
Le corps expéditionnaire, arrivé le 2 février 1802 au large de la ville

du Cap, eut à affronter une vive résistance de la part des troupes indigènes.
Le Général Christophe, ancien esclave, à qui Toussaint Louverture avait
confié la défense du Cap, fut le premier à affronter les troupes françaises. A
un ultimatum que lui adressa Leclerc pour lui demander de lui livrer le Cap,
sous peine d’une attaque de la ville, il répondit qu’il n’avait d’ordre à
recevoir que du Commandant en Chef Toussaint Louverture et ajouta ceci :
“ Si vous réalisez vos menaces, je résisterai comme doit le faire un officier
général, et si le sort des armes vous est propice, sachez que vous n’entrerez
dans la ville du Cap qu’après l’avoir vu réduire en cendres. Bien plus, je
renouvellerai le combat sur ces cendres”. Ainsi dit, ainsi fut fait.

Toussaint Louverture avait donné, en effet, l’ordre à ses Généraux de
détruire les villes et les installations des plaines qu’ils ne pourraient pas
défendre, et de se replier dans les montagnes pour mener ensuite des
opérations de harcèlement contre les troupes françaises. Il comptait, avec le
temps, sur l’affaiblissement des troupes françaises qui subissaient de lourdes
pertes du fait de la guerre de harcèlement et des difficiles conditions
climatiques. Ses ordres furent exécutés à la lettre, mais il fut battu lui-même
à la Ravine à couleuvres dans les Monts Cahos, le 23 février 1802.

L’armée de Dessalines qui était secondé par divers généraux tous
anciens esclaves comme lui, fut la dernière à résister et à porter des coups
sévères aux Français. Forte de 1.200 hommes et  retranchée à la Crète à
Pierrot, elle se battait avec acharnement au cri de la “victoire ou la mort” et
infligea de lourdes pertes aux troupes françaises qui perdirent 700 hommes
en un seul jour dans une attaque où Leclerc lui même fut blessé. Mais à la
fin du mois de mars 1802, toute la côte et une partie des zones intérieures
étaient sous le contrôle de Leclerc dont la supériorité de l’armement était
écrasante. 

Son armée régulière étant défaite, Toussaint, réduit à une guerre de
guérillas, se résigna à négocier sa reddition et celle de ses généraux. Après
la conclusion d’un accord avec Leclerc, celui-ci le reçut le 6 mai 1802, dans
la ville du Cap, avec les honneurs militaires. Il se retira dans une de ses
plantations non loin du Cap. Ses généraux furent conservés dans leurs
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grades et intégrés dans le corps expéditionnaire français, mais leurs unités
furent ensuite scindées de manière à leur enlever toute capacité d’action
autonome. 

Malade, Toussaint fut attiré le 7 juin 1802 dans un guet-apens tendu
sur ordre de Leclerc. Arrêté, il fut déporté en France, où enfermé au Fort de
Joux dans le Jura, il mourut le 7 juin 1803. En prenant pied sur le bateau qui
l’amenait vers l’exil, il s’était écrié : “en me renversant, on n a abattu que le
tronc de l’arbre de la liberté des Noirs, il repoussera par les racines parce
qu’elles sont profondes et nombreuses”.

VI - LA LUTTE FINALE ET LA NAISSANCE DE L’ETAT
D’HAITI

La prédiction de Toussaint Louverture ne tarda pas à se réaliser. De
nombreux Noirs constitués en bandes séparées, comme aux premiers jours
de l’insurrection des esclaves, continuèrent de harceler les troupes
françaises. Et quand Leclerc, appliquant les directives de Bonaparte,
commença à désarmer les cultivateurs, plusieurs d’entre eux regagnèrent les
montagnes pour reprendre la lutte. Leclerc instaura, alors, une politique de
terreur qui ne fit qu’accroître la détermination des combattants. Car, ils
savaient qu’ils se battaient pour ce que l’homme a de plus précieux, à
savoir: sa liberté. Et ils se battaient de leur propre initiative sans l’aiguillon
d’un chef.

Leur action prit une autre dimension quand fut confirmée, à la fin du
mois de juillet 1802 par des Noirs déportés de la Guadeloupe, qui s’étaient
échappés de la frégate “La Cocarde” en escale dans le port du Cap, la
nouvelle du rétablissement de l’esclavage dans leur île par Bonaparte. Les
généraux indigènes, craignant pour leur propre liberté désertèrent en masse
l’armée française pour  reprendre le combat.

 Les premiers d’entre eux furent le Général Alexandre Pétion et son
ami Clairveaux. Homme de couleur, Pétion était revenu à Saint-Domingue
comme officier du corps expéditionnaire envoyé par Bonaparte. Lui, le
Mulâtre et homme libre aurait dit quand il apprit que l’esclavage avait été
rétabli : “jamais ma mère ne redeviendra esclave”, et sa mère, c’étaient
toutes les femmes noires de Saint-Domingue. Pétion croyait aux idéaux de
liberté et d’égalité de la Révolution française, comme il le démontrera après
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l’indépendance en apportant une aide précieuse et désintéressée à la cause
de la libération des colonies espagnoles d’Amérique.

Quelques jours après Pétion et Clairveaux, ce sont Dessalines et les
autres généraux indigènes qui désertèrent l’armée française. Ces généraux,
Mulâtres et Noirs anciens esclaves, qui s’étaient tous retrouvés dans l’armée
françaises après la défaite de Toussaint, réussirent à surmonter les divisions
qui  avaient si souvent opposé les uns aux autres. Après des entretiens entre
Pétion et Dessalines, l’unité de commandement fut réalisée entre les forces
des Noirs et celles des Mulâtres. Les Mulâtres, qui étaient restés longtemps
fidèles à la France, avaient désormais choisi leur camp, celui de la liberté et
de l’égalité de tous les habitants de Saint-Domingue.

Jean-Jacques Dessalines, l’ancien esclave, qui était le plus haut gradé
de l’armée française et qui était connu pour sa détermination et pour ses
qualités guerrières, fut choisi comme Commandant en chef de l’armée
indigène. C’est une nouvelle armée qui s’organise, comme du temps de
Toussaint, avec des objectifs politiques clairement définis : l’indépendance,
non de fait, mais réelle et définitive. Tous les indigènes, Mulâtres et Noirs,
étaient arrivés à la même conclusion que Dessalines, qui, dès la Crète à
Pierrot, avait dit à ses troupes que seule l’indépendance apporterait une
solution définitive au problème de la liberté des esclaves.  

Alors que son armée était affaiblie par la maladie, Leclerc avait en
face de lui, non plus des bandes séparées, mais une armée organisée dirigée
par des généraux aguerris qui avaient fait leurs preuves sur les champs de
bataille depuis plus de dix ans, et composée de soldats prêts à sacrifier leur
vie pour ne pas redevenir esclaves. Avant de mourir de maladie le 2
novembre 1802, il avait choisi pour le remplacer un vieux colonial : le
Général Donatien Rochambeau. 

Rochambeau était un homme dur, plein de préjugés. Il inaugura une
politique cynique, plus cruelle encore que celle de Leclerc. Son idée était
qu’il fallait briser la volonté des Noirs pour  les soumettre à jamais, à défaut,
en exterminer le plus grand nombre ; aussi écrivit-il à Bonaparte Premier
Consul : “Si la France veut garder Saint-Domingue, qu’elle envoie ici un
corps de 25.000 hommes, qu’elle proclame l’esclavage des nègres, et
qu’elle fasse périr au moins 30.000 nègres et négresses, ces dernières étant
plus féroces que les hommes.” La solution finale, ainsi imaginée par
Rochambeau, devait être suivie par l’introduction massive de nouveaux
esclaves importés d’Afrique. 
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Bonaparte lui envoya 20.000 hommes, qui furent les derniers renforts
arrivés à Saint-Domingue, la reprise de la guerre avec l’Angleterre rendant,
désormais, plus difficiles les communications avec l’Europe. La lutte fut
implacable, marquée par des atrocités nombreuses. Quand l’offensive
générale fut déclenchée par l’armée indigène, son avance fut irrésistible. Le
11 octobre 1803, elle entrait à Port au Prince, capitale de la colonie, le 14,
elle occupait Les Cayes, chef-lieu de la Province du Sud. Les troupes
françaises ne tenaient plus, à la fin du mois d’octobre, que le port du Môle
Saint-Nicolas et la ville du Cap, dans le Nord. 

Dessalines y concentra 27.000 hommes qu’il passa en revue le 6
novembre. Selon le Docteur Dorsainvil : “Depuis des semaines, il pleuvait
dans le Nord ; les chemins étaient détrempés, les provisions rares. Et,
pourtant, sur un simple signal de Dessalines, l’on vit des hommes à chapeau
de paille, au havresac de peau de cabri, vêtus de haillons informes, souillés
de boue, s’engager gaiement sur les routes défoncées du Cap et y traîner, en
chantant, une nombreuse artillerie. Que chantaient-ils ? Le mépris de la
mort, car ils ne réclamaient qu’une chose : le droit de vivre libre ou de
mourir” (Manuel d’histoire d’Haïti, Port au Prince, 1934).

L’ultime bataille eut lieu le 18 novembre 1803 à Vertières;
commencée à 4 heures du matin, elle fut sanglante. Les généraux indigènes
firent preuve d’une audace qui stupéfia leurs homologues français, et les
troupes se battaient avec l’énergie que ne savent déployer que des hommes
qui savent qu’ils n’ont d’autre alternative que de vaincre ou de mourir. A
trois heures de l’après-midi, ils avaient gagné la partie : le Général
Rochambeau dut abandonner ses positions, n’offrant plus de résistance aux
troupes indigènes auxquelles la route du Cap était ouverte : l’armée
française était contrainte à la capitulation et au départ définitif de
Saint-Domingue.  

Le 19 novembre, Rochambeau signa la convention qui livrait la ville
du Cap à Dessalines et permettait le réembarquement des troupes françaises.
La guerre d’indépendance prenait fin, sur les lieux mêmes où Boukman et
ses compagnons avaient déclenché, un peu plus de 12 ans auparavant,
l’insurrection des esclaves, là où Toussaint Louverture en partant en
déportation  en juin 1802, avait prédit son succès,  là où, en février 1802,
Christophe avait opposé la première résistance au corps expéditionnaire
envoyé par Bonaparte.     
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Le 31 décembre 1803, les généraux indigènes se réunirent dans la ville
des Gonaïves, pour prendre connaissance de l’Acte d’indépendance et de la
Proclamation du Commandant en Chef.. Et le 1er janvier 1804, devant une
foule immense, Dessalines, entouré des Généraux de l’armée indigène,
rappela les misères et les tourments que les indigènes avaient subis sous la
domination française puis, levant le bras tendu, il s’écria : “Jurons de
combattre jusqu’au dernier soupir pour l’indépendance de notre pays”. De
toutes les poitrines jaillirent le cri de “vivre libre ou mourir”. 

Après lecture de l’Acte d’indépendance et de la Proclamation du
Général en Chef, Dessalines fut proclamé Gouverner général à vie. Et pour
marquer leur volonté de rompre à jamais avec la France, les révolutionnaires
redonnèrent à l’île son nom ancien d’Haïti. C’était, sans nul doute, le plus
bel hommage que ces descendants d’Africains aient pu rendre à la mémoire
du million d’autochtones exterminés avant leur introduction dans l’île. Leur
martyr, leurs résistances auxquelles prirent part les premiers esclaves venus
d’Afrique, dont certains provenaient de mon propre pays, font aussi partie
de l’histoire tragique de cette île qui se confond avec celle de la longue lutte
des peuples pour le respect de la dignité humaine.  

 L’évolution ultérieure de la nouvelle nation appartient à d’autres
périodes de son histoire qui ne relèvent pas de cette étude. Il faut signaler,
cependant, que la nouvelle nation a été en butte dès sa naissance à des
difficultés énormes. Les unes inhérentes aux problèmes d’organisation
politique, de lutte de pouvoir, sur un fond de ré-structuration sociale et de
partage de la propriété. Ces problèmes ont été aggravés par l’hostilité des
puissances extérieures, qui ne voulaient pas se résoudre à admettre
l’existence du nouvel état qui était comme une sorte de défi au système
esclavagiste et à l’exploitation coloniale auxquels ils étaient si attachés. 

Haïti vécut pendant une longue période du XIX° siècle sous une
menace permanente d’une intervention extérieure. Peu de temps après sa
naissance, elle dut subir un blocus économique draconien, même de la part
du pays auquel Toussaint Louverture avait contribué à éviter de subir les
effets des projets belliqueux de Bonaparte qui souhaitait créer à son
détriment un “Grand empire colonial français d’Amérique” à partir des
terres de la Louisiane, qu’il ne consentit à vendre qu’à la suite de son échec
dû au refus du vieux révolutionnaire Noir de s’y associer.

Mise en quarantaine sur le plan diplomatique, Haïti n’a pas été invitée
au Congrès de Panama, convoqué par Bolivar, qui a défini les principes de
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non intervention de puissances extérieures sur le continent américain, qui
serviront, plus tard, de base à la doctrine dite de Monroe. Pour obtenir sa
reconnaissance internationale, elle a du verser à l’ancienne puissance
coloniale une indemnité colossale au regard des possibilités de l’époque. Si
on ajoute les interventions permanentes de l’extérieur sur ses orientations
politiques et sur le choix de ses dirigeants, on comprend aisément la difficile
situation dans laquelle elle s’est trouvée tout au long de ses deux cents ans
d’existence .       

VII - CONCLUSION : LA SIGNIFICATION PARTICULIERE
DE LA REVOLUTION HAITIENNE

En guise de conclusion, je voudrais souligner brièvement ce qui me
paraît donner une signification particulière à la révolution haïtienne. Cette
révolution n’a pas de précédent dans l’histoire, et, après elle, aucune autre
nation n’a été érigée, sur les ruines d’un système esclavagiste, par des
esclaves ayant conquis eux-mêmes le pouvoir par leur lutte. 

Il faut rappeler, cependant, qu’à l’exemple d’Haïti, de nombreuses
révoltes d’esclaves ont hâté les mesures d’abolition au XIX° siècle. La
liberté des esclaves n’as pas été seulement le résultat de l’action des
abolitionnistes, dont il faut saluer le rôle éminent ; elle a été, et surtout,  la
conséquence directe de la résistance des esclaves qui, bien souvent, ont fait
peser des menaces si graves sur la sécurité des plantations et des planteurs,
qu’il ne reste plus qu’à les libérer pour empêcher une ruine définitive de
l’économie des îles. Cependant, je ne voudrais pas passer sous silence la
détermination et l’action des antiesclavagistes des Etats Unis d’Amérique
qui n’ont pas hésité à faire face à une guerre civile longue, meurtrière et
ruineuse pour que disparaisse à jamais l’esclavage dans le leur pays

 Avec l’abolition de l’esclavage, les colons ont été, du reste, fortement
indemnisés, alors que les esclaves libérés étaient laissés, pratiquement, à
leur sort, ce qui explique la marginalisation dont ils ont été victimes et dont
leurs descendants continuent encore de souffrir dans de nombreuses parties
du continent américain.

 La révolution haïtienne doit être appréciée, en définitive, pour ce
qu’elle a été au regard de l’histoire humaine, à savoir : le combat d’hommes
et de femmes, déportés de leur continent, asservis pendant des siècles,
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utilisés comme main d’œuvre gratuite, dans les conditions les plus pénibles
et plus dégradantes, et qui, un jour, se sont lancés dans une aventure
insensée pour secouer leurs chaînes et restaurer leur dignité d’homme. Ces
Africains ont réussi à démontrer, malgré leur situation désespérée, qu’ils
étaient des êtres humains aussi sensibles que n’importe quels autres êtres
humains, et qu’ils étaient doués des mêmes facultés de penser, de réfléchir,
d’agir et des mêmes capacités à se dresser contre l’injustice, tout autant que
n’importe quels autres êtres humains. 

A ceux qui les avaient réduits en parias, en viles bêtes de somme et
qui, pour se donner bonne conscience les classaient en marge de la
commune humanité, sous le prétexte qu’ils étaient dénués d’âme, ils ont
administré la preuve que l’homme, quelle que soit son origine ou sa
condition, est toujours capable de prodiges extraordinaires quand les
circonstances l’y obligent. Leur victoire apparaît, ainsi, comme celle de
l’esprit sur la bêtise humaine, et leur combat comme un moment essentiel de
la longue quête par l’humanité du respect de la dignité humaine. En
restaurant cette dignité pour eux-mêmes, ils ont donné, en même temps, à
leur combat une portée universelle. 

Car leur succès a ébranlé les fondements idéologiques de la traite
atlantique des esclaves et sonné le glas du système esclavagiste qui, trois
siècles durant, avait ruiné et dépeuplé le continent africain, et produit tant de
richesses pour quelques uns, mais provoqué tant de misères et de
désolations pour tant d’autres.  

Pour ces seules raisons, la lutte des esclaves de Saint-Domingue
mériterait d’être citée en exemple parmi les hauts faits qui ont marqué
l’histoire si  souvent tragique de l’humanité.      
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THE TRADITIONAL ART OF TROPICAL AFRICA
(Sculptures and Masks)

Anatoli A. Gromyko

For many years I've been studying the traditional art of Tropical
Africa.

My main field of interest is sculptures and masks. Recent decades
have been marked by a growing interest in African art in the Soviet Union
and Russia. This interest is still growing. The 21st century will give new
discoveries in this field. In this paper I present some of my observations
during the last two decades

The present-day level of scientific knowledge on the creative art of the
peoples of Africa is comparatively high. Nevertheless, in many respects,
African art has not yet taken the place it deserves in the world history of
arts. As early as the beginning of the 20th century, Europe and America in
fact had no idea of the artistic value of arts by the peoples of Western and
Central Tropical Africa. Though pieces by African craftsmen had long since
arrived in Europe and other countries of the world by various routes, they
were kept in museums or could be found in small curiosity shops and
private collections. If they attracted the attention of historians and
ethnographers, they only served as a subject of research into the specifics of
every-day life of Africans, without being evaluated from the aesthetic
viewpoint. It was precisely this aspect of them that was studied in works by
famous travelers, ethnographers and historians (H. Barth, G.A. Schweinfurt,
L. Frobenius, W. Junker and others). At best, these works contained the first
and most general mention of African fine arts.

For the first time, the attention of researchers was drawn to the artistic
value of African works of art by the bronze heads and reliefs (13th - 14th
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centuries) found in the ruins of the Royal Palace in the town of Benin,
which was raised to the ground by a British punitive expedition in 1897.
Many pieces of art were destroyed by fire. Yet even those pieces that
remained provide a graphic idea of the high technical and artistic level of
Benin. Alongside the bronze sculpture, the portraits of kings and courtiers,
bronze bas-reliefs of noblemen, warriors and hunting scenes, the ruins of
Benin yielded pieces of art made of ivory, such as masks, warders,
pendants, and salt    cellars.

The excellent samples of bronze work found in Benin were put on
display in    the highest museums of Europe and America, and immediately
triggered an animated    debate as to the attribution and origin of these
marvelous pieces of art. In their    writings on the Benin works of art, Ch. Rid,
O. Balton, P. Rivers, L. Frobenius, F. Lushan and others voiced most
different ideas and hypotheses. First, some scholars believed that the
Portuguese brought the Benin bronze works to Africa. It became known
later, however, that no one could produce such artistic bronze works in
Europe at that time. It was also assumed that the art might have been
borrowed from India, North America, or Arab countries, and some scholars
even believed that it was of Etruscan origin. Thus, these masterpieces were
attributed to anyone but not to the Africans themselves who, as was
claimed, were incapable of producing such    things.

The "discovery" or, to be more precise, the recognition of the
originality of    African wooden sculpture and masks was another scientific
event that confirmed the    artistic value of African art. In 1912, C. Einstein, a
German painter, noticed the    artistic value and excellent workmanship of
wooden figurines and masks brought    from Western and Central Tropical
Africa, which were kept in the Dresden Museum    of Ethnography. Having
studied some examples of African traditional plastics, C. Einstein published
in    1915 a book Negro Plastics(1) analyzing the amazing craftsmanship of
African woodcutters as well as the originality of African sculpture.

Almost simultaneously with C. Einstein, the Russian painter Vladimir
Markov(V.I. Matvey, 1877-1914) was attracted by the aesthetic value of
wooden sculpture    and masks from Tropical Africa. A graduate of the
Academy of Arts in St. Petersburg, V. Markov began studying African
wooden sculpture and, in 1914, shortly before his death, completed a book
entitled The Art of Negroes, which came out already in the Soviet period, in
1919, in Petrograd, at the peak of the Civil War. Markov wrote: "Till now
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there has been a persistent opinion that Africa, with the exception of Egypt,
is poor as regards artistic antiquities, that it has no history, no legends, no
enigmas; that it is much poorer than one can imagine, that... it has no past
and is, therefore, deprived of poetical charm.... There are already grounds,
however, for treating this opinion with reservations... Getting acquainted
with the works of different expeditions, we are surprised by legends,
monuments and antiquities found among the tribes of Africa. It turns out
that it did have the past - rich, strong, and fantastic.(2)

The books by C. Einstein and V. Markov were the first scientific
works giving    a high aesthetic appraisal of works by African craftsmen. 

As the years passed, new discoveries of African art were made. The
discovery of the Ife culture in 1938 was, however, most unexpected for
experts and the general public. The results of archaeological excavations in
Nigeria literally stunned the world. The 18 bronze heads and terracotta
sculptures found in the town of Ife were nothing like anything known about
African sculpture. As for their artistic merits, these finds were not inferior,
but very close to the best examples of classical Greek art. Their age is still
unknown, but there are grounds to believe that the flourishing of the culture
and arts of Ife occurred in the 12th-14th centuries.

The clear and perfect lines, outstanding level of artistic work and
realism of    these sculptures launched a new spate of discussions concerning
the sources and    attribution of this art, as reflected in the works by L.
Frobenius, B. Fagg, F. Willet. L. Underwood and others. The debates
became somewhat weaker after many more    Terracotta figurines and
ceramic objects belonging to the same culture were found in    the vicinity of
Ife. In addition, an ancient grave yielded five terracotta heads two of    which
were made in a style typical of African traditional wooden plastics, while
the    other three - in the highly artistic and realistic manner of the Ife
sculpture. There    remained increasingly fewer doubts that this was a
genuinely African traditional art    possessing specific features that can be
traced back to past centuries. Later, it was the    Ife art that served as a most
convincing proof of the grandeur and originality of the    contribution made
by African peoples to the treasure house of world culture and arts.

In 1944, the British archaeologist B. Fagg made a very important
discovery    near the village of Nok between the rivers Niger and Benue in
Nigeria. During    archaeological excavations in tin pits, almost life-size
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sculpture portraits and details of figures made of fired clay were discovered
under an 8-meter-thick layer of rock. Moreover, terracotta figurines of
highly original and specific expressive style were    also found. Radioactive
hydrocarbon testing produced sensational results: these finds    could be made
anywhere between the 5th century B. C. and the 2nd century A. D. Thus the
most ancient to date artistic culture of Tropical Africa was discovered.

The anthropomorphic sculptures of the Nok culture are of a high
artistic level    and are amazingly expressive and realistic. The plasticity of
forms, the craftsmanship and the technique are ample proof that this
sculpture developed over a long period of time and, in all probability, was
preceded by an even more ancient culture still unknown to us. 

Some time passed and French archaeologists discovered, on the
southern bank of Chad Lake, another interesting culture of Tropical Africa
relating to the l0th-16th    centuries. It was called Sao, after the people who
live there. The clay figurines, heads    and figures of animals found in the
excavations opened up another till now unknown    aspect of African art.
Zoomorphic and anthropomorphic clay sculptures, as well as    original
bronze items of the Sao culture, became another unsolved mystery in the
history of the arts of the Tropical peoples.

These fundamental discoveries in the field of art of Western and
Central    Tropical Africa, which result from the vigorous joint efforts of
archaeologists,    historians, ethnographers and art scholars, gradually shed
light on the remote past of    African peoples. The material collected and
research provide no opportunity,    however, for building up a more or less
integral picture of the development of art in Africa over the centuries, for
determining, on the basis of facis that preclude any arbitrary interpretation,
the links and dependencies between the newly-found centers of cultures,
and for revealing the main stages in the stylistic evolution of African art.

There are quite a few gaps in the history of African peoples' culture.
This is due, first and foremost, to the absence of written sources that might
help in a study of the history of African art, as well as to the insufficient and
uneven archaeological excavations in Africa, and the fragmentary nature of
even the general concepts on the early history of Africa. The latter are based
mainly on oral tradition, which is very rarely supported (chronologically
only since the 15th century) by evidence of European travelers(3). Lack of
historical material has been frequently a major obstacle to comprehensive
and in-depth studies of the origins and evolution of African arts.
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In my opinion, the specific features inherent in African art cannot be
revealed and properly understood without taking account of two
characteristic traits in the socio-political development of the African
continent. The first of these are the factors underlying its retarded social
development, in general, and artistic evolution, in particular, especially in
the early stages. It is quite possible that precisely this persisting archaic
quality of African society accounted for its specific pulsating progress, with
distinctly manifest reverse trends. The second trait is the lingering aftermath
of the slave trade and subsequent colonization of the continent. Inadequate
attention is currently focused on this aspect, and this undoubtedly impedes a
correct understanding and interpretation of some specific features in the
evolution of African arts.

Joint discoveries and studies by archaeologists and historians
graphically demonstrate that in the 12th to 14th centuries, i. e., prior to the
beginning of the slave trade, in the towns of Ife, Benin and adjacent areas, a
highly developed and original art already existed, which was superior in
many aspects, in its artistic and technical perfection, to the European art of
that time. It began developing rapidly but was then suffocated and removed
from African soil as a result of immense damage inflicted on Africa by
colonial plunders, dislocation and violence. During the colonial period, the
original national culture and arts in African countries were suppressed and
ultimately eradicated by the colonialists. In fact, national creative art on the
continent was in a state of stagnation and was even thrown far backwards,
rather than developing at all.

The study of the African art of the pre-colonial and colonial eras, and
also of the present day period of national rebirth and cultural construction,
which began after political independence was won, makes it possible to
single out both permanent and transient factors that determine the evolution
and the current state of African creative activities.

To bring to light the specifics of the emergence and development of
art in Western and Central Tropical Africa, it seems expedient to take a
retrospective look at the past, which, in my opinion, gives us an opportunity
to reveal certain patterns that largely determined the sources of creative
activities in Africa.

According to the common view held by archaeologists, climatologists,
historians, anthropologists and ethnographers, in the remote past the Sahara
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was a flourishing oasis with rich vegetation and abundant wild life. The
peoples that inhabited it at that time engaged in hunting and then in
cattle-breeding, which was mirrored in rock engravings made about 10
thousand years ago. With the oncoming of drought (the mid-3 millennium
B. C.), however, part of Sahara's population migrated and exerted
considerable influence on the ethnogeny and development of creative
activities in Western and Tropical Africa. Thus, the Sahara may be taken as
the initial homeland of many peoples of Western and Central Tropical
Africa, and the monuments of rock painting and petroglyphs are the cultural
legacy of many of them.

Proceeding from all this, the history of the arts practiced by the
peoples of the region may be chronologically divided into the following
periods.

The first period, that of the primitive communal system, which began
in the 8th millennium B. C.,(4) is characterized by rock painting and
petroglyphs. The rock art which came into being about 100 centuries ago is
the initial stage in the development of African art in general, because the
paintings have been preserved comparatively well and provide a more or
less exhaustive picture of its development. The primitive art was mainly
produced by collective creativity and organically linked with social tasks
and a mythological context. Initial primitive naturalism was a characteristic
feature of that art. The evolution of its style is characterized by a spiral-like
alternation of stronger and weaker realistic and symbolic tendencies.

The evolution of rock-painting during the first period led to the
creation of the foundations for the formation and development of traditional
folk art. The initial phase in the development of traditional art is marked by
archaic forms, the evolution of which was limited by clan and tribal
ideology.

Not only the stage, but also the ethnic principles found their
expression in traditional clan and tribal art. Unlike primitive painting,
traditional art, along with social, religious and mythological functions, also
discharged an ethno differentiating role. Traditional art, which has always
been the basis for clan and tribal culture, still exists among many peoples of
Western and Central Tropical Africa.

The second period is linked with the process of class formation and
began in the first millennium B. C. The artistic activities of that period, in
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addition to the rock painting, petroglyphs and clan tribal traditional art, are
characterized by the emergence of traditional folk sculpture and applied art.

Traditional sculpture, with its two basic types - masks and figurines -
was developing on the basis of clan and tribal art and was essentially its
more advanced form. The most ancient monuments of African culture so far
discovered, made of stone and clay, date back from the fifth century B. C. to
the second century A. D. (Nok culture). Traditional sculpture is widespread
in the countries of Western and Central Tropical Africa. Its main material is
wood, which, in the conditions of tropical climate, quickly perishes.

Present-day wooden sculpture in Tropical Africa is characterized by
numerous stylistic peculiarities formed by separate ethnic groups. Despite
the broad diversity of styles engendered by the ethnic heterogeneity,
however, this sculpture is marked by its specific African origins, which
makes it possible to distinguish it from other sculptures we know. It sorts of
"overlaps" regional differences and is determined by common social,
mythological, religious and ideological functions.

The third period connected with the formation of early class societies
(which began in the 10th century A.D.), apart from the evolution of
traditional folk creative activities, is characterized by the art of court
craftsmen and by artistic pieces produced by guilds of artisans. During that
period (the Ife, Benin, and Sao cultures), African art has been characterized
by a high level of workmanship and the extensive development of the most
diverse forms of sculpture, painting, applied art and so on.

Court or professional handicraft art emerged on the basis of already
quite developed forms of traditional art that constitute a high evolutionary
level in African art. A rather clear-cut aesthetic function is written in
professional and handicraft art, along with the functions inherent in
traditional art (social, religious, ideological, etc.), and this places it on the
level of classical art. In the early class states of Ife and Benin, this art was
the highest stage of artistic performance reached by African arts in the
pre-colonial period.

The fourth (contemporary) period started in, the mid-20th century. It is
characterized by a national rebirth of the African peoples, which became
possible as a result of the eradication of colonialism and the winning of
political independence. This period faces the newly-free countries with
important and complicated tasks, linked with national cultural development,
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the formation of national self-awareness and ideology, and the development
of creative activities meeting the interests of national progress. As a rule,
favorable conditions are created in the independent African countries for
training professional artists and folk craftsmen, for the development of
handicrafts industry, mass artisan production and the development of many
types of modern professional art.

Present-day African art is facing an acute problem of continuity
presupposing the need, on the one hand, for taking into account and
developing all progressive and positive aspects of the cultural and artistic
legacy and, on the other, overcoming everything that has become moribund.
The formation of a new, progressive African art on the basis of realistic
traditions is designed to promote the solution of the entire set of tasks
connected with independent socio-economic, political and cultural
development.

Let us examine certain aspects of the art of traditional clay and
wooden sculptures and masks in the countries of Tropical Africa. While
assessing the art of the African peoples' sculpture and masks, the objective
conditions under which it was developing should be taken into
consideration. Wooden sculptures and masks, particularly in the areas with
wet tropical climates can, as a rule, be preserved for no more than one or
two centuries. Another factor that should not be forgotten is that Africa's
tropical zone is far from being rich in materials suitable for producing
sculpture that could withstand the test of time. The rock painting in North
Africa is an exception, of course, but this developed under different climatic
conditions, most being preserved underground or greatly damaged by sun
rays and rainfall. There is no doubt that works of stone, clay (terracotta) and
metallic alloys were also made to Tropical Africa, Fortunately, these
sculptures have been preserved to this day.

Recent decades have been marked by a growing Interest in African
art. This second wave of renewed attention differs fundamentally from the
first, which began early in the century. Today, not only Europeans but
Africans themselves display an interest in African art (and this is highly
important), and they are trying to investigate its roots and history as far as
possible. Nevertheless, almost all writings devoted to the art of the peoples
of Tropical Africa are still published in Europe or the USA. This sometimes
has an adverse effect on the approach to the problems, the nature of the
analysis and even the terminology used in them.
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For example, for many years now, West European and American
authors have used the tens "primitive art" applying it to African art, in
particular to sculpture and masks. Is this a correct definition? Does it reflect
the content of African art at any stage of its development? I would answer in
the negative. The art of any people, including African peoples, at any stage
of development reflects this particular people's understanding of reality and
the environment. This reflection cannot always be complete or fit the reality
or, still less, contain the aesthetic values of future generations. Of course, it
transfers to them the experience and aesthetic values of the given epoch, but
no more than that. This is typical of the art at any stage of the development
of mankind including the contemporary stage. It is self-evident, that without
the so-called "primitive" art of the past, its subsequent forms would be
inconceivable, whether we recognize, like them or not. In the remote past,
the authors of sculptures and masks, speaking of African art, used primitive
instruments and did not possess a wide range of means for translating their
ideas into reality. That is why many of their works seem incomprehensible
and "primitive" to us.

African cultural figures and art experts decisively oppose the term
"primitive" as applied to the culture and arts of the peoples of Africa, and
they are undoubtedly right, because the application of European aesthetic
standards in the examination of African art, without a profound analysis of
its content, motives, social and religious impulses, which served as a basis
for its development, cannot provide an answer to the question concerning its
content or designation. Moreover, the content of African art and the motives
behind it were in no way primitive.

Another highly important factor should be kept in mind. To a much
greater degree than European art, African art is characterized not only by
aesthetic norms, but also by those regulating man's everyday life. European
art, too, reflected and still reflects the life of the people, their strivings, joys
and griefs, but African art is more closely linked with the everyday needs of
the people. In other words, Africans do not so much admire the objects of
their art as being directly guided by the spiritual values of it. This may
explain why the majority of the subjects of traditional art constitute part and
parcel of life for Africans, whereas those of European art are mainly kept in
museums or private collections, serving as objects of aesthetic enjoyment.
Pieces of art still largely affect the social behavior of Africans. Traditional
African art is directly linked with the idealistic concept concerning the ways
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of attaining well-being in human society; its purpose is to provide Africans
with answers about the "mysterious forces" governing their lives. Thus,
traditional African art has actively invaded the life of man. Moreover, more
often than not, it determines certain behavioral peculiarities not only of the
tribe but also of whole peoples.       

Today, of course, when almost all former colonial peoples have won
independence and are living in a world that is increasingly influenced by the
scientific and technological revolution, by progressive social ideas,
Marxism-Leninism in particular, it is self-evident that African society, too,
is experiencing the influence of new phenomena. Improved means of
communication, rapid growth of political authority and increasing activities
of African states in the international arena and mutual penetration of
cultures are gradually eroding the impact exerted on Africans by the once
omnipotent traditional art.

At the same time, the original nature of African art in no way means
that it is exclusive. In this sense, the concept of "Negritude", which actually
separates African art and culture from the art and spiritual life of other
peoples, can be described as only erroneous and lopsided. African
traditional art is neither primitive nor isolated. Like any other folk art, it is
fed by life-giving sources of folk traditions, culture and spiritual standards.

The religious nature of African traditional art is stressed almost
always. True, the overwhelming majority of African masks, sculptures and
bas-reliefs are linked with religion, but the interpretation of African
traditional art, as any other ancient art that took shape under the influence of
religion, as being only religious makes it impossible to comprehensively
understand its essence. Original African masks and sculptures are not only
attributes of a religious cult, but also very often paintings, sculptures and
architectural objects of unparalleled beauty.

Dostoïevski gave an extremely profound definition of human creative
activities: "Creativity is the basis of each art; it is an integral and organic
property of human nature and has the right to exist and develop if only for
the sole reason that it is an indispensable part of human spirit. It is as
legitimate in man as mind, as all moral propel ties of man... It is inseparable
from man and comprises a single whole with him''(5). Thus, Dostoïevski
formulated the highly important concept that the objects of art produced by
man, regardless of the motives behind their creation, mirror the artists' urge
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for self-expression, the limits of which are certainly highly variable. A
primitive stone-cutter cannot be compared with Michaelangelo but the latter
would not have existed without the former. African traditional art was never
completely under the influence of religion and mysticism only. Taking into
account the undoubted influence exerted by religion and cult rites on
African art, the African artist should not be forgotten. The degree of his
self-expression may be weak and, sometimes, even vanish, overshadowed as
it is by the set of canons, but there is no doubt concerning the aesthetic
value of many works produced by unknown African craftsmen. These
works excite our imagination, and give us wider notions about the extent of
expressiveness, achieved with a minimum of means.

Moreover, unless the impact of religion on traditional African art is
assessed, it will remain unknown to us. If we combine the numerous
religious beliefs of African peoples, this will remind us, to a certain degree,
of the Christian dogmas, though they are far from identical to them. African
religious beliefs are simpler. Basically they are as follows: life on earth
depends on the Supreme Force. On the whole, this Force embodies good,
but, simultaneously, there exist numerous smaller forces personifying evil
and an urge to hinder and even ruin the life of man. These forces are
perhaps not so omnipotent, but they are still rather dangerous to man.
Human fate is formed in the course of the struggle between good and evil,
which is why it is so shaky and unpredictable.

African religions did not create such complicated religious and
mystical spiritual fetters for man as Christianity did. Nevertheless, for many
thousand years they, too, dominated the minds of Africans. Any phenomena
that made life easier or on the contrary, more difficult, threatening men's
lives and well-being, were interpreted as manifestations of good or evil
emanating from the mysterious other world. Thunder and lightning in the
sky were regarded as manifestations of rage of the Supreme Forces, while
the rain that averted a drought was a sign of Its good will. Floods and
droughts could also be interpreted as manifestations of Its rage. It was
thought that a victim was required to pacify these formidable Forces.

Thus, the Africans felt that Nature not only subjected them to ordeals,
but also gave them life and allowed them to make use of its fruits. The earth
and water, forests, pastures and rivers provide people with grain, meat and
fish. The clouds produce threatening thunder and lightning that frighten
people, but they also bring rain, thereby ensuring good harvest. Even in this
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the Africans saw a combination of good and evil. Hence, the conclusion was
drawn that all people should take care not to irritate the Supreme Forces, in
order to avoid punishment.

Africans could not but ask themselves how it was possible and with
whose help to establish contact with the Supreme Forces. In the Christian
religion, holy people, "the envoys of God" on Earth, as well as priests and
icons fulfilled the role of such mediators. Africans had a system of contacts
with the Supreme Force that was less strictly regulated than that in the
Christian religion. Yet it does exist, and it is their ancestors that act as the
go-betweens in African religions. Africans believe that their most remote
ancestors watch carefully over those who are alive, influence their lives and
"take part" in rites. That is why each member of a tribe should act in
conformity with the customs and established traditions. The Supreme Forces
use ancestors both to encourage and to punish the people. This explains why
many Africans attach so much importance to traditional religious rites,
festivals and dances believing that their fate depends considerably on these
ceremonies.

The spirits of dead ancestors are materialized in sculptures and masks.
It should be born in mind, that though Africans deify various masks and
sculptures, these have never personified the Supreme Forces for them.
Figuratively speaking, these religious cult objects serve only as the openings
to the "other world", which makes it possible to maintain contact with their
ancestors and, through them, with the Supreme Forces. Thus, African
traditional sculpture stimulates primarily religious feelings. For example,
the prominent Nigerian scholar Ekpo Eyo(6)  shares this viewpoint.

It is hardly possible, however, to agree with Ekpo Eyo's view-point as
well as with that of Ulli Beier, a European expert in African studies (who
worked in Africa)(7), who believe that many traditional sculptures in
African temples are simply decorations designed to create a solemn,
atmosphere for the rites. It seems to me that such an approach is directed at
"ennobling" African religion and imparting it some traits of Christianity.
The problem of the way the overwhelming majority of Africans taking part
in traditional religious rites react to the sculptures of their ancestors is
highly complicated, and there is apparently no simple answer to it. Most
probably, some African peoples have a more abstract notion about the
Supreme Forces, while others - a more concrete one.
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Another opinion, widespread in Western literature on art, is that many
traditional sculptures and masks are supposed to frighten Africans. This is
true to a certain extent, so far as religion in general is designed to suppress
the believers' feelings and make them trust in the domination of the
Supreme Forces over them. In this sense, African traditional religious art is
no exception. It would be wrong, however, to contend that African art,
particularly religious sculptures and masks, are designed primarily to strike
fear in the hearts of Africans. Such a claim merely leads the researcher
astray from the real content of African traditional art.

In my opinion, in this particular case it would be much more correct to
say that many African sculptures or masks were created primarily to make
people worship the authority of God. Only some masks used in religious
rites have a threatening appearance, but these are grotesque. In this case the
line between those that are threatening and those that are whimsically comic
depends on a person's subjective perception.

African dancers using grotesque masks in religious rites remind all
members of the tribe of the mysterious forces whom they must obey. At the
same time, many various objects and also amusing masks are used to these
rites. The dancers using masks play not so much the role of priests as that of
people assigned the task of introducing elements of humor and comic
situations into the rites, thereby making them more interesting to watch.
According to Africans themselves, during such religious rites, the dancers
do not keep people at a distance; on the contrary people, particularly women
and children, surround them in crowds and often at the end of the dance a
dancer takes off the mask, this calling forth jubilation in the people who see
their tribesman rather than the formidable ancestor. The differences between
religious rites and folk festivals are thus being considerably eroded. In
Nigeria, for example, grotesque masks are particularly widespread among
the people of the Ibibio but dancing with masks for pure amusement is
highly popular among them. At the same time, some Africans believe that if
during the dance or traditional rite the spirit of an ancestor penetrates the
bearer of the mask, it is forbidden to joke with the dancer, because this
might enrage the ancestors and court misfortune.

In my opinion, exaggeration of the influence exerted by tribal
traditions on the traditional art of Tropical Africa is another widespread
error. In the mid-1960s, even such a well-known expert in African art as B.
Fagg came out with the version that each tribe is an artistic Universe in
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itself, and those who are not members of the tribe cannot understand or
properly evaluate its art, because it reflects the philosophical and religious
outlook of only this particular tribe. I cannot agree with this viewpoint. If
Fagg is right, the pieces of traditional art of one micro-ethnic group cannot
influence the art of another. Following his logic to the end, Africans
belonging to different tribes, ethnic groups and peoples would be unable, to
have any aesthetic reaction to the sculptures and masks of other ethnic
groups. Thus, a European can enjoy African art, whereas Africans
themselves, if they belong to different ethnic groups, are allegedly unable to
derive pleasure from each other's art.

E. Eyo is right in noting that masks and traditional sculpture are of
common importance to all Africans living in Tropical Africa. They
understand them because all the sculptures and masks have one purpose, i.
e., to help man. That is why they are used during ritual ceremonies on the
occasion of the birth of a baby or, on the contrary, while mourning the death
of an old man.

Such milestones in Africans' lives as the birth of a baby, the
attainment of maturity, and marriage are connected with ritual activities,
rites and ceremonies. Peasants lay their hopes for good harvest or lucky
hunt in traditional sculptures and masks which, as it were, cement the art of
different African peoples. These hopes are clear and close to them so the
concepts about African tribes allegedly living in complete spiritual isolation
from one another, including the sphere of arts, are simply false. Moreover,
there is an increasing number of facts testifying that some tribes and
micro-ethnic groups use the masks and traditional sculptures of other tribes,
and that this is rather common. For example, in Nigeria, in Nsukka, the
masks of the Ibibio are used by the Igbo during religious traditional rites.(8)

The influence of African traditional art on world art is a topical
problem. Here we encounter particularly great lack of knowledge and
inadequate evaluations. Some works on the subject have already appeared in
Africa. Among the first of these I should like to mention the book Two
Thousand Years of Nigerian Art by Ekpo Eyo which is devoted to a study of
Nigerian sculpture. Eyo, in particular, criticises the views of West European
students of African art. He notes that their works examine art created
approximately during one and the same period. As a result, critical works on
African art lack completeness and a historical approach. E. Eyo
recommends a diachronic approach to the studies, combining, not only
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artistic analysis, but also extensive use of archaeological and ethnographic
material. The Nigerian scholar favors a comprehensive approach to the
study of African traditional art, and he is absolutely correct in this.

African studies in Russia focus considerable attention on examining
the problems of African art. The works by such researchers as D.A.
Olderogge, V.B. Mirimanov, N.Ye. Grigorovich, G.A. Chernova, B.I.
Sharevskaya and others study the set of problems linked with the
development, in their historical interconnection, of certain centres of ancient
rock painting, mediaeval culture and arts, and also bring to light the
specifics inherent in the formation of modern arts of African peoples.

Despite the successes that have been achieved in studying African art,
however, there still remain quite a few complicated and burning problems
awaiting solution. The period connected with the transition from the
primitive commune to early class societies and states is a rather important
research topic. It has been little studied, but is of major interest for a
scientific explanation of many specific problems involved in African artistic
activities. It is also necessary to carry out a further morphological analysis
of the art monuments that have been discovered, to conduct a systematized
and well argumented classification of them and, on that basis, to elaborate a
more detailed division of African art into periods. The problem of profound
studies of the types and functions of traditional artistic activities and
revealing their impact on the formation of modern African art is also rather
topical.
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ENTERING THE 21ST CENTURY

Sahabzada Yaqub-Khan

Introduction
At the threshold of the 21st century we must address the question -

what sort of a world    are we likely to be entering in the coming years? Such
a question is particularly difficult to    answer in view of the speed and scale
of the momentous changes that lie ahead. No single    mind can grasp these
millennial mutations. We can only peer dimly into certain aspects of    the
transformations of consciousness that are likely to accompany them.

In dealing with this vast theme, I have decided to limit my modest
contribution to two    aspects :

- In the first part of the talk I shall touch upon changes resulting from
information    technology.

- In the second part I shall discuss philosophical aspects relating to
changes of    consciousness and world outlook.

Part I - Information Technology
Let me start by dealing quickly with the electronic web of

computerized communications    that straddle the globe. They overlap
geographical boundaries and prevail without let or    hindrance across
international boundaries. The new frontiers of passwords and screens,
which constitute cyberspace, override national sovereignties and territorial
jurisdictions of    states and brook no barriers. Their transmissions are
independent of physical location. Cyberspace is an extraordinary surrealistic
world of screens that creates a virtual reality.    It also creates intractable
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problems for international law, law of the seas and diplomatic    intercourse. It
generates legal institutions of its own such as trademark laws that are not
based on geographical separation. It affects all aspects of national life,
economics, foreign relations, national security and state sovereignty. It
shortens perspective and distorts    psychological perception to such an extent
that those living exclusively in this virtual    world of passwords and screens
have to be treated sometimes by psychiatrists to adjust to    the real world.

By way of example I will touch only on one vector, one of many
aspects of the lives of    nations that are affected by cybernetics, namely the
vital field of economics.

The electronic web of multi-nationals tends to organize the world into
a single unit for    trade, finance and technology, virtually ignoring national
frontiers which are weakened or    ignored. Trillions of dollars circle the globe
every day. Multi-nationals reach out across    borders to converge in those
regions which offer the most profitable markets or "enabling    environment"
for investment, especially in the developing world where labour is cheap
and    high returns attract investment. The result is an artificial boost to the
economy as in the    Pacific rim countries, markets expand rapidly, stock
markets rocket upwards and so do    bank loans. Just as they are about to
peak, foreign investments of billions of dollars are    pulled out by a single fax
when critical profit margins have been reached or exceeded, and    the
economy of the country concerned is faced with collapse. Foreign
multi-nationals then    reinvest in another area to repeat this performance with
high profits, leaving wreckage    and economic havoc in their wake.

Nation states in the Third World are also prey to a parallel
development - the assertion of    ethnic, linguistic and religious nationalism -
which is a common feature in most countries.    States find themselves under
twin pressures - federations are weakened internally by    fragmentation while
externally their sovereignty is eroded by globalization. They have to    face
two contradictory pressures : integrative tendencies resulting from*
globalization and    centrifugal tendencies created by irredentism.

There are several other asymmetries which are on the increase as we
enter the new century - population growth and poverty concentrated in some
parts of the globe, technological    progress and wealth in others. Furthermore,
the world will soon be divided not so much    by race or colour as by their
presence in cyberspace. Countries lagging behind would    either have to limp
along miserably, or be relegated to stagnation.
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Part II

Epochal Transition in the Next Century - New World View
The last 2000 years of the evolution of Western thought has been

marked by several    epochal changes :
- From the classical times to the Middle Ages ;
- From the Copernican age to Newton ;
- From Newton to Einstein.
- Each brought with it a revolutionary transformation in the world

outlook of Western    civilization with far-reaching global consequences.
- Each demolished the existing pattern of thought, and replaced it by a

new Weltanschauung.
- And more importantly for the theme of this talk, each epoch was

marked by a dominant    paradigm that changed the very perception of the
world. But when this leading paradigm    eventually began to decline, its spell
was dissipated, basic postulates about reality were    riddled with
contradictions, and a new actuality was on its way to replace the old.

For the last 300 years, the Newtonian/Cartesian reality ruled all
aspects of scientific    thought. So strong is its hold that it continues to govern
conventional thought and our    everyday life, though its death knell was
sounded some ninety years ago by Einstein and    the subsequent
breath-taking discoveries of Quantum physics which demolished    Newtonian
physics. Science itself was hoisted with its own petard. Time, space,
causality    were all thrown into confusions as was the very instrument of
thought itself. Aristotelian    logic, which had been the hand-maiden of
religious and philosophic concepts, as also the    triumphs of modern day
science, was no longer valid in the surrealistic world of quantum    physics : if
a particle could be fixed in space, it could not be fixed in time. Sometimes it
could be taken as a wave, sometimes as a particle. A thing could both be
and not be. It lay    halfway between existence and non-existence as a
potentiality within a field of force that    could only be expressed as a
mathematical probability. Furthermore, the very act of    observation changed
the reality under observation. In the Quantum world, physicists    reached the



56 Sahabzada Yaqub-Khan

shattering conclusion that the observer and the observed were not two
separate entities, but were somehow united in the act of observation. The
rigid frame of    scientific dualism had collapsed.

In spite of these phenomenal discoveries, the gestation period is so
long, that a new    world view and our thinking about actuality is still in the
process of being restructured. So    we live in two worlds : a fictional world of
everyday life and a surrealistic Quantum world    of ghosts and shadows. One
is a myth and the other is a reality, and yet they co-exist side    by side, in the
same way as - in another context - we still talk of the sun setting or the sun
rising when it is doing nothing of the kind.

I believe the coming civilizational change will integrate and reconcile
these contradictions,    seek release from an Aristotelian logic that is no longer
valid - however hard it may be to    tear ourselves away from it in some fields.
An idea 2500 years old will resist a change    fiercely - the change of an entire
outlook where linear rationality would be inadequate and----would need to be
accompanied by other faculties such as intuition, and a new self-awareness
that will transform consciousness. While we must accept conventional
methods    for practical use, we must abandon them in philosophical thought.
This means we have to    be one with what we know. Our present experience,
and ourselves, are two words for the    same thing.

Among other signs that indicate a change of consciousness are several
scientific    discoveries accompanying Quantum physics. For instance,    Bell's
"Theorem of non    locality" which validates extra sensory perception; Kurt
Godel's Incompleteness Theorem    in mathematics which holds that every
encompassing deductive system of logic needs at    least one premise that
cannot be proven or deduced; in psychology Stanislav Grots    pioneering
work authenticating expansion of mind beyond Time and Space, and the
validation of archetypal symbols in his pioneering work, "Beyond the
Brain", all provide    supporting evidence of signs and portents that we are
witnessing the dawn of a new age. Time does not permit the elaboration of
these themes but I am tempted to share with you    the symbolic significance
of yet another thought which has not been developed, so far as I    know, in
the context in which I am going to place before you.

I am referring to the archetypal significance of a recent dramatic
event, the death of    Princess Diana, and the ground swell of emotion that
erupted throughout the world, as    though a raw nerve had been touched in
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the sensibility of mankind, irrespective of race,    creed or nationality. The
scale, intensity and universal nature of the feelings that had been    aroused
were totally out of proportion to the event, however tragic it might have
been. There are many facile explanations of this phenomenon : the
electronic media, the    sensation-loving public and a press that thrives on
melodrama and startling headlines.    These are small explanations of big
things. The dimension of the event exceeds any    conventional interpretation.
I believe the whole episode is an example of a Jungian    archetypal symbol
projected from the depth of the global collective unconscious to herald    the
era that lies ahead. It is a presage and a presentiment of a new
consciousness. Diana's    death drama triggered the projection of a
deep-seated image in our collective psyche : a    feminine figure, the "femina
etema", the principle of creativity which had been eliminated    or suppressed
for centuries by the duality between the self and nature. Diana's attempt at
atonement and reconciliation with herself and with the public through a
televised    confessional in which the world stage represented the confessional
booth. The baring of    her soul and its wounds and scars to the world at large
to seek absolution and atonement    through self mortification, as also release
from the torment of the external and internal    demons that pursued her, was
an astounding event..... Equally noteworthy, were the    tender memories of
the bridges of conciliation she had built across barriers of social status,
colour, culture and religion, to meet suffering face to face in this convulsed
and demented    world. The nemesis and release in death was redolent of a
Greek tragedy : the urge to live    by the headlines and in the end to be
destroyed by the headlines, chased by the very    demons within and without
that she had courted, inspired both pity and terror. The final    transcendence
and triumph over all worldly conflicts in that infinitely moving funeral
brought together the world public whose approbation she had so desperately
sought and    finally received, in such overflowing measure.

Our memories are kept alive by rows of books in bookstalls that
include accounts of many    encounters with the dead Princess in dreams and
visions - a Jungian archetypal figure    burgeoning forth from the unconscious
for a universal catharsis that has played an    integrating role. Indeed, it is a
symbolic overture to the leitmotif of unification, in the    century of myth and
reality that is about to unfold.
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Conclusion
Let me return to conclude in the next few minutes the principal theme

to which the    episode I have related is no more than an appendage.
In the coming era the findings of quantum physics which I have earlier

described will no    longer be seen as a separate entity, but will eventually be
integrated with our outlook in    ways that will change consciousness. The
outlines of these transformations we can only    dimly discern, but the circle
seems to be closing on itself. The uniting principle so long    marginalized by
a scientism impaled on Newtonian/Cartesian dualism, which was its
triumph and also its nemesis, is destined to be reconciled with mother
nature, with life and    with the eternal spirit that animates it : the appeasement
of many conflicts - between    reason and faith, rationality and intuition - the
resolution of many polarities : "Long sought    after, tardily found, the truth
after many illusions, the substance after many shadows, the    reality after
many dreams". These are the words of Cardinal Newman, 150 years ago -'
in a    different context - but equally applicable to our theme. And as we are
talking about    integration and the universality of the Divine Spirit, let me end
by referring to the    words of a great Sufi Master of the 9th century, Abu Said
Ibn-i-Kharaz who was asked “Whereby do you know God”? He answered
“by the fact that he is the Union of    opposites”, “Coincidentia oppositorum”
as well as Immanent, Manifest     for he is : - Transcendental ججججــــممممعععع    ببببيييينننن    ااااللللننننققققــــييييــــضضضضــــيييينننن
as well as Concealed, The Inner as well as the Outer, The    Exoteric as well
as the Esoteric, The First and the Last...........
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ON THE FUTURE
OF CIVIL ENGINEERING

E. R. de Arantes e Oliveira

Although there is a large risk involved in trying to fit into a formula
the vast    world of civil engineering, I think that it is worth starting by
defining its aim : the planning, design, construction, maintenance,
rehabilitation and demolition of major fixed equipments which are    known
as works.

As large and therefore and therefore costly equipments are involved,
the    future of civil engineering will be determined by large-scale demand    and
this will, in itself, be influenced by the evolution of supply, that is,    by
technological innovation.

Investment in large-scale fixed equipments will be affected, as it
always    has been in History, by the conceptions in force in Society.
Accordingly,    in advanced societies, the evolution of civil engineering will
increasingly be conditioned by respect for values such as the right to life
and happiness of citizens, and the preservation and enhancement of    natural
and cultural heritage. In other words, the real needs, by which    demand is to
a great extent dictated, will have less and less to do with    mere survival and
more and more with the quality of life.

It should be noted that the quality of life inspires and is at the same
time    one of the outstanding aspects of a philosophy (especially adequate to
post-industrial societies) based on the promotion of quality.

For this reason, and because large equipments have a very significant
influence on environment, the planning and conception of works will
increasingly be based on environmental impact studies. This means that
environmental policies will be determinant in the future of civil    engineering.
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The planning and design of works present themselves to modern civil
engineering as an optimization process and, therefore, as a choice    of the
optimum solution from a set of possible solutions. Such choices    will tend to
be preceded by increasingly fine cost-effectiveness analyses,    involving
considerations that will take into account hard to quantify    cultural, social,
moral or psychological factors, and will not be thus    exclusively of an
economic or utilitarian nature.

Considering the limitations of resources to which advanced societies
are particularly sensitive, the reduction of costs will call for the
rationalization aimed by the theory of safety, i.e., for conceiving works    so as
to minimize their overall costs, i.e., constructions costs + operation    costs +
costs associated with lack of quality, including in the latter costs    for
prevention of damages and for evaluating quality, as well as costs    connected
with the risks associated with failure to comply with essential    requirements.

However generalised, these costs must be used only for a general
orientation. It must be recognised indeed that the progress of civil
engineering requires not only the attribution of more realistic values to    the
parameters that quantify safety, which will call for better knowledge    of the
behaviour of works and the forces likely to act on them, but also    for a better
quality of management, which involves the implementation    of procedures
for controlling every phase, from the conception to the    actual use of the
works.

Knowledge of the behaviour of works means systematic monitoring of
works of the same kind already constructed, and the construction of    models
incorporating the results of such monitoring.

In structural engineering, such models are, nowadays, of a
mathematical    nature. In hydraulics, however, physical models are still
important,    although mathematical models are increasingly being used. It is
likely    that, in the future, mathematical models will allow the simulation of
the    different kinds of failures of works and enable engineers to analyze by
computer the behaviour of works subjected to actions likely to cause    them.

The quality of works is closely connected with the quality of the
construction materials. As regards the latter, it is to be expected that
concrete will continue to hold the fist place. It will simply be improved.
Improving should not however mean merely strengthening. Indeed, in
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concrete, such as in steel, it will be dangerous to increase the strength if
such strengthening leads to greater brittleness. High-performance    materials
are of higher interest than high-strength ones.

This leads to the problem of durability, which involves, not only the
evolution in time of the properties of the materials, but also the    adaptability
of the works to new possible requirements. Works cannot    indeed be
constructed for ever and the initial cost of a construction is, in    principle -
failing a qualitative leap forward in what technology has to    offer -, as great
as its life expectancy is long.

We are, nowadays, fully aware that, broadly speaking, the overall cost
of works reaches its minimum for values of the respective durability that    are
greater than those which were considered acceptable until quite    recently. It
is the need to guarantee the use of works during the longer    period for which
they are constructed that causes preoccupation with    their adaptability,
involving aspects connected with inspection,    maintenance, repair,
adaptation and demolition.

As regards materials, it is to be noted that the reinforced concrete
structures, even more than the ones built in steel, produce an impression    of
being perennial that does not correspond to reality. It is known that,
throughout the life of the work, the aggregates gradually react    chemically
with the cement and that, at long term, owing to these    reactions, the
concrete tends to be permeable. At a still longer term, it will lose cohesion.    

Large structure, such as concrete dams made up of simple concrete,
are thus threatened with unserviceability and even with collapse. Reacting
to the environment, moreover, the concrete, initially basic, tends to    become
neutral. In reinforced concrete works this will lead to a    chemical attack on
the steel reinforcements. Special techniques based on    the incorporation of
molecules with dimensions of the order of a few    angströms may make
concrete more compact and therefore less    permeable. Painting of the
surfaces may also prolong its life.

It is possible, however that natural rocks and bricks, owing to their
capacity for withstanding the aggressiveness of some kinds of
environments, in particular the marine environment, may later be    reinstated
as construction materials.

Steel components may come to be partly replaced by plastic
components, which are less subject to corrosion and easier to execute    and
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assemble. Since, however, these components are less durable than    steel
components, they will have to be periodically substituted, and this    suggests
that they will be used mainly in light constructions.

The civil engineers of the 21st century will be faced with major
rehabilitation works, or even with the large-scale demolition of
constructions which today seem to be of questionable quality. Hence, it
seems that, in advanced countries, a possible diminution in investments    in
new works will be largely offset, not only by the construction of new    works
in less developed countries, but also by the rehabilitation of    infrastructures
that now already exist, but are increasingly degraded, in    the former.

Among the different areas of civil engineering, transportation systems
substructures are the ones in which, even in highly developed countries,    a
larger number of new works are foreseeable. Completely new high    speed
road and railway networks are indeed already being implemented. Such
high speed networks involve, not exclusively the development of    new
locomotion systems, but also straighter tracings with no crossings,    and,
therefore, a large number of bridges and tunnels. High speed is just    one
component of the response that has to be provided to the enormous    increase
in the volume of goods and passengers to be transported. The    other
component is the increase in the size of the vehicles. Such increase    implies a
need to reinforce already existing bridges and tunnels, and    makes it
unavoidable a quicker degradation of the pavements, both in    roads and
airports, that will demand a continuous rehabilitation of such    works.       
                                                                                                      

Natural materials, such as soils and rocks, whose durability is
generally    greater than that of manufactured materials, and whose evolution
accompanies the rhythm of Nature, will also benefit from the fact of    their
behaviour becoming better and better known and of suitable    techniques for
making use of them becoming available. Modern    technologies        make
possible huge underground works for the most    diverse purposes. Pressure
from urban development, industry and also    of an environmental kind will
mean opening more and larger cavities in    the subsoil. In works of this type,
the material will be used in its natural    deposit form. Great progress is also to
be expected as regards    foundations at the bottom of the sea, even at great
depths.
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Speaking of seas and oceans, it is important to mention that port
structures (harbours, terminals, etc.) will continue to be, all over the    world,
infrastructures of vital importance. A remarkable development in    this sector
is thus to be expected.

Problems of the coastline will grow exponentially, mingling with
those    of estuaries and lagoons. These are indeed preferential areas for
human    occupation and economical development, and show great ecological
sensitivity and environmental interest. The much discussed possibility    of a
rise in the level of the seas, due to the greenhouse effect, will lead    to
growing attention to those areas, in particular in what concerns    coastal
protection works.

Inland water media, both in the component of rivers, brooks and other
surface watercourses, as well as in that of groundwater, represent an
important resource for domestic, public, industrial and agricultural    supply,
discharge of wastewater, energy production, river navigation,    leisure and
recreation. Their rational use will orientate the development    of hydraulic
civil engineering in the sector.

It is important to bear in mind that the future of hydraulics is closely
bound up with the world water market, in which quality problems have    been
gradually gaining weight, although without the quantitative aspects    being
neglected.

Basic sanitation, which covers water supply and the discharge and
control of wastewater from urban and industrial centres, is vital for    public
health and comfort, as well as for the protection of the    environment. The
development of the sector is unquestionable and    challenges are to be
expected as regards the desalination of seawater,    increasingly sophisticated
depollution techniques, and the reuse of    wastewater for irrigation.

As regards the actions exerted on works, civil engineers have to be
more    and more aware that, rather than oppose the forces of Nature, they
should channel them for man's benefit, and that this calls, of course, for    a
better knowledge of such forces.

The conception of the engineer fighting against the environment is out
of date. Struggling against Nature represents, at the best, a waste of    energy,
which means that, in principle, the better the works are    integrated in the
environment, the more economical they will be.
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That is to say that progress in civil engineering calls for a better
knowledge of Nature.

Knowledge of Nature is not enough, however. It is necessary for civil
engineers to be equipped with results and methods originating both in    the
sciences on which civil engineering has traditionally been based, and    on
other sciences, both hard and soft.

Mention must be made, inter alia, of architecture and town-planning,
urban anthropology and psychology, the sciences of computation and
information, medicine and public health, computer and information
sciences, medicine and public health, economics and management,
sociology, demography, environmental sciences, juridical sciences, and,    last
but not least, ethics.

Referring to such a broad range of knowledge does not require, of
course, that civil engineers should master all these sciences, but that    they
should more and more become used to work in multidisciplinary    teams. It
will also oblige them to resort systematically to intelligent    systems whose
application in civil engineering is still in the    development stage.

The evolution of the information sciences, technologies and industries
will have important economic and social consequences affecting the    whole
productive sector and, therefore, the construction industry.

The use of such tools will not, however, preclude the need for an
integrated training of the type of the one that has hitherto been given by
engineering schools and, generally speaking, by the educational system    as a
whole.

In other words, the civil engineer of the future must be a skilled
technician informed about the progress in his field and open to    cooperation
with professionals of other fields.

But, more than a technician, he must be a cultured and socially
responsible man.
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Mohammed Chafik 
LA FEMME TIRAILLÉE ENTRE LE STRING ET LA BOURGA
En faisant du port du voile islamique un thème de débat politique, la France
laïque manifeste autant sa crainte de voir s'installer à demeure un islamisme
rampant qu'une vague appréhension d'un retour en catimini, à l'école
publique, du dogmatisme catholique. Surpris du fait qu'aucun intervenant
n'a abordé le sujet en son fond, à savoir la pertinence ou la non-pertinence
de la nécessité pour la femme de s'habiller décemment,    comme le préconise
la morale vestimentaire des trois religions monothéistes, et même la culture
classique chinoise, Mohammed Chafik se propose de solliciter en la matière
l'arbitrage des sciences humaines, dans leurs développements les plus
récents.
Etayant son argumentation sur des conclusions de chercheurs occidentaux
de renom, dont un Prix Nobel, en anthropologie physique, en
psychosociologie, et en    éthologie, l'auteur estime que la femme est invitée à
tenir en réserve l'essentiel de sa féminité, de par les antagonismes qui
caractérisent, chez l'être humain, les rapports du biologique avec le culturel.
L'anthropologie physique nous apprend, par exemple, que les stimuli-
déclencheurs de l'érotisme humain ne sont pas dépendants des seuls
phéromones et des odeurs liées à l'oestrus, comme chez l'animal ; ils
dépendent d'abord de la vue d'ensemble du corps    féminin, et, de façon toute
particulière de l'aspect de son épiderme, puis du volume et de la forme de
ses seins et de son postérieur. C'est la bipédie de l'être humain qui a ainsi
ordonné les choses, en amenant la vulve de la femme à se dissimuler et à
déléguer une partie de son pouvoir attractif à d'autres parties du corps. Plus
d'une littérature a rendu compte du phénomène en des passés plus ou moins
lointains. La poésie arabe antéislamique s'est même distinguée en ce
domaine. Du point de vue de la psychologie sociale, dans l'une de ses plus
récentes conclusions, un regard d'homme porté sur un corps nu de femme
ne saurait être tout à fait innocent. Au demeurant, le vêtement n'est que le
plus extérieur des trois voiles destinés- par la nature et la culture- à aider la
jeune femme en particulier à ne pas brader sa féminité, si elle cherche à se
faire aimer et non à se faire seulement désirer. Les deux autres de ces trois
voiles sont la pudeur, se manifestant principalement par le rougissement
circonstanciel du visage, et l'hymen dont la rupture devrait normalement
être la consécration d'un profond amour sincèrement partagé. A propos du
vêtement-voile l'auteur est frappé par le parallèle pouvant être fait entre la
teneur de certains versets coraniques et des constats scientifiques, tel par
exemple le besoin pour l'homme de se vêtir en raison du fait que l'évolution
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lui a fait perdre sa fourrure. “Aux enfants d'Adam    Nous avons suggéré de
porter des habits destinés à recouvrir [leurs] nudités”    dit Allah dans le
Coran. Et la psychosociologie ne dit pas autre chose : tout vêtement est un
voile en soi, car il a aussi pour fonction de recouvrir des particularités
anatomiques individuelles. Chafik décrit ensuite l'état socio-économique,
désastreux, de la péninsule arabique, à l'époque de la révélation coranique.
A la Mecque et à Médine particulièrement, le proxénétisme lié à
l'esclavagisme était devenu une véritable institution. Il résultait de cette
situation que les jeunes esclaves de sexe féminin se trouvaient contraintes,
pour vendre leurs charmes, à des pratiques exhibitionnistes    (at-tabarruj),
sur la voie publique, dans le but d'aguicher la gent masculine et de satisfaire
ainsi aux exigences pécuniaires de leurs maîtres. Aussi, le Coran a-t-il,
concomitamment à la prescription du port du voile par les croyantes,
ordonné aux possesseurs de jeunes esclaves de ne pas les forcer à se
prostituer.    C'est donc la dissolution des mœurs    d'une Arabie où sévit une
misère socio-économique endémique qui a motivé l'obligation faite à la
musulmane de se démarquer de ses congénères par la décence de sa tenue
vestimentaire, laquelle décence appelle à bannir le décolleté, et à éviter le
port du vêtement moulant et l'usage du tissu transparent. Il est frappant de
constater que ces commandements reflètent bien les conclusions de
l'anthropologie biologique et de la psychologie sociale. Et l'auteur de
s'interroger sur les motivations profondes qui font que la femme moderne    a
précisément tendance à exhiber ses charmes au maximum, abusant ainsi de
l'autorité génésique    que lui confèrent sa féminité et son pouvoir attractif
naturel. Cherche-t-elle, inconsciemment, à venger    le    sexe faible des
humiliations et des injustices qu'il a subies à travers les temps ? Son
comportement n'a-t-il vraiment aucune incidence sur la santé du psychisme
masculin ? Après tout, l'homme appartient encore au règne animal.
Ces considérations ne reviennent évidemment pas à dire que le principe de
la libération de la femme devrait être remis en cause. Mais le
questionnement est permis ; il interpelle les hommes et les femmes de
bonne volonté que désignent à une longue réflexion concertée    leurs
compétences scientifiques et leur capacité à surmonter les conformismes et
à échapper aux effets de modes. L'état des lieux dans le domaine des
rapports entre les deux sexes nécessite un examen approfondi, rendu urgent
par les impacts conjugués de la contraception, de la procréation artificielle,
de la banalisation, voire la célébration des déviations de toute sorte, et la
chosification dangereusement aliénante subie par le corps féminin    à travers
les bricolages esthétisants dont il fait l'objet, et le fait que l'image de la star
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sert de support visuel en de vulgaires spots publicitaires mettant en œuvre
une insidieuse instrumentalisation psychologique des instincts masculins.
L'article se termine par des citations coraniques magnifiant la solennité du
pacte biologique qui régit le rapport entre l'homme et la femme, et exaltant
la richesse morale d'une harmonieuse union conjugale. La discussion du
problème du voile ne pourrait-elle pas servir d'amorce à un examen
scientifique de toutes les questions soulevées, entre laïcs et religieux de
toutes confessions ?

THE WOMAN TORN BETWEEN THE STRING AND THE
BOURGA
By making the wearing of the Islamic veil a political topic of debate, the
laic  France  expresses its fear as much to settle the matter of a crawling
Islamism     as that of a vague apprehension of an occult return of catholic
dogmatism to the public school. Surprised by the fact that no speaker got the
bottom of this matter, namely the relevance or the irrelevance of the need
for the woman to get dressed decently, as preached by the clothing morals
of the three monotheistic religions, and even by the Chinese traditional
culture, Mohammed Chafik proposes to seek for the arbitration of human
sciences, in their most recent developments. 
Supporting his arguments by the conclusions of some well-known Western
researchers, including a    Noble prizewinner, in physical anthropology,
social psychology, and ethology, the author considers that the woman is
invited to hold in reserve the essence of her femininity, from antagonisms
which characterize, in the human being, the relations between the biological
element and the cultural one. Physical anthropology teaches    us, for
example, that    the stimuli releases of the human erotism are not only
dependent on the pheromones        and the odors related to the estrus, as in the
animal; they depend initially on the overall view of the female body, and, in
a more particular way, the aspect of the skin, then the volume and the form
of the breasts and the posterior. It is the    bipedal    nature    of the human being
which dictates these processes, by leading the vulva of the woman to be
hidden and to delegate a part of her capacity of attractiveness to other parts
of the body. More than one literature accounted for this phenomenon in the
more or less remote past history. Pre-Islamic Arab poetry  distinguished
itself in this field. From the point of view of social psychology, in one of its
most recent conclusions, a man’s glance at a woman’s naked body could not
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be completely innocent. Moreover, clothing is only the most external of the
three veils intended - by nature and the culture- to help the young woman
mainly in not selling off her femininity , if she seeks to be loved and not to
be only desired. The two others of these three veils are decency, shown
mainly by the circumstantial blushing of the face, and the hymen the rupture
of which should normally be the crowning achievement of a deep sincerely
shared love. In connection with the clothing veil, the author is struck by the
parallel that might be drawn between the content of certain    Koranic verses
and of scientific findings such as the need for a man to dress himself owing
to the fact that the evolution    made him lose his fur “to the children of Adam
We suggested wearing clothes intended to cover (their) nudities”, says
Allah in the Quran. Social psychology corroborates this premise: any
clothing is a veil in itself, because it is intended to cover the individual
anatomical characteristics. Chafik describes here, the disastrous
socio-economic state, of the Arabian Peninsula, at the time of the koranic
revelation. In Mecca and Medina particularly, the procuring related to
slavery had become a true institution. Hence, in order to sell their charms,
young female slaves were forced to exhibitionist practices (At-tabarruj), in
public places, with an aim of arousing the libido of the male race and thus
satisfying the pecuniary requirements of their masters. In addition, the
Quran has, concomitantly with the precept of wearing the veil by female
believers, ordered the owners of young slaves not to force them to
prostitution.
It is thus the dissolution of morality in Arabia where an endemic
socio-economic misery prevailed    that    justified the obligation made to the
Moslem woman to dissociate herself from her likes by wearing decent
clothes. This decency urges to ban neck opening, and to avoid wearing
figure-hugging clothes and the use of transparent fabric. It is striking to note
that these commands reflect well the conclusions of biological anthropology
and social psychology. The author wonders about the profound motivations
which push the modern woman to exhibit her charms to the maximum,
abusing thus of the genetic authority which    her femininity and natural
attractiveness confer to her sex. Does she seek, unconsciously, to avenge the
weaker sex for humiliations and injustices to which she has been subject
through times? Doesn't her behavior affect in the long run, the health of
male psyche? After all, the man still belongs to the animal kingdom....
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Obviously,    these considerations do not imply that the principle of the
women's liberation should be called into question. But this query calls upon
men and women of goodwill to establish a long concerted reflection    using
their scientific competences and their capacity to overcome conformist
trends  and to avoid the tendencies of fashion. The relationship between the
two sexes requires a thorough study, made urgent by the combined impacts
of contraception, artificial procreation, of vulgarizing, even the celebration
of the    deviations of all kinds, and the fact that the female body has
dangerously been alienated due to the aesthetic trends that it has been
following, and the fact that the star    image    has used the female body in
vulgar commercials to make an insidious psychological use of the male
instincts. 
The article concludes by koranic quotations magnifying the solemnity of the
biological pact which governs the relations between the man and the
woman, and exalting the moral richness of a harmonious marital union.
Couldn't the debate on the issue of the veil be used as a starting point for a
scientific study    of all pending issues between the laic and the believers of all
religions? 

Rahma Bourqia
LES DIMENSIONS SOCIALES ET CULTURELLES DU CODE DE
LA FAMILLE
La dernière réforme du Code de la Famille est un événement marquant dans
l'histoire de la société marocaine car elle apporte des solutions, longtemps
souhaitées, aux blocages que rencontre le couple et la famille entière dans le
quotidien et en cas de litige.  
Depuis l'indépendance du Maroc, des changements majeurs se sont opérés
au niveau de la société. Ces changements avaient généré des phénomènes
que les textes de loi en vigueur ne peuvent plus assimiler. Les nouveaux
besoins économiques de la société ainsi que la conscience toujours
croissante des droits essentiels ont suscité le besoin d'introduire de
nouvelles réformes. Cette réforme devrait s'opérer conformément aux
préceptes de l'Islam. Des points de vue contradictoires ont caractérisé le
débat préparatoire. Ils étaient dus à des considérations politiques et au
contenu de l'héritage islamique en la matière qu'il convient d'adapter aux
temps modernes sans porter atteinte au dogme. C'est la richesse de cet
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héritage qui a permis la mise en place de la réforme et le consensus qu'elle a
obtenu. 
La réforme du Code de la Famille a été fondée sur une nouvelle philosophie.
C'est une transition allant d'une hiérarchie axée sur l'autorité patriarcale à
une structure qui confère des droits et des obligations à chaque membre de
la famille, l'objectif étant de préserver la dignité de chacune des
composantes familiales.
Un certain nombre de principes ont été entérinés comme le partage de la
responsabilité entre le mari et l'épouse, l'égalité entre l'homme et la femme,
la reconnaissance des droits de l'enfant et la soumission des cas de divorce à
l'autorité des magistrats.
Le nouveau Code de la Famille est en accord avec l'arsenal judiciaire que le
Maroc veut se donner afin de moderniser la société et consolider les
institutions.    Toutefois, pour valoriser l'essence de cette nouvelle législation,
une attention particulière doit être accordée à l'application des dispositions
de ce code. A cet effet, l'appareil judiciaire devrait être renforcé par des
magistrats qualifiés. Les procédures devraient être précises et bien définies.
En outre, il incombe aux secteurs de l'éducation, des médias et aux
organisations de la société civile de déployer des efforts concertés afin
d'informer les citoyens et de les préparer à prendre leurs responsabilités
devant les dispositions du nouveau code. Le but recherché est bien entendu
une meilleure compréhension du sens de la famille et un meilleur vécu
quotidien allant de pair avec la modernité sans renier l'identité. 

THE SOCIAL AND CULTURAL DIMENSIONS OF THE FAMILY
CODE
The last reform of the Family Code is a landmark in the history of
Moroccan society for it entails a change in the conception of the family and
the different relations within this institution. 
Since the independence of Morocco, a lot of changes have been occurring in
the society. It was obvious that these changes have generated some
phenomena that have made the law in contradiction with reality. The new
economic needs of society and the spreading culture of law and rights have
made it necessary that new reforms be introduced. However, this reform had
to be in conformity with the Islamic teachings. In this regard, the conflicting
views that characterized the debate within the different spheres were due, on
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the one hand to political reasons, and on the other hand to the difference in
the way of dealing with the jurisprudence heritage and its social purports
that do not keep pace with the development of Moroccan society.  
The reform of the Family Code was founded upon a new philosophy; that is
a transition from a hierarchy hovering over the patriarchal authority to a
structure that confers rights and obligations to each member of the family.
The objective is to preserve the dignity of each member and to ensure
cohesion within the nucleus of the family. Hence, a number of principles
have been drawn out such as the sharing of the family responsibility
between the husband and the wife, equality between the man and the
woman, the recognition of the rights of the child and the acknowledgement
of the justice principle that entrusts the Judiciary with the cases of divorce. 
The new Family Code is in keeping with the general legal pattern that
Morocco wants to promote in order to modernize society and to consolidate
the institutions. However, to materialize the essence of this new legislation,
particular attention ought to be allotted to the execution of the provisions
contained in this Code. In this respect, the Judiciary has to be well equipped
with qualified magistrates and the execution proceedings have to be well
adjusted and clear-cut. Equally important, the enforcement of this law has to
be seconded by a substantial contribution from the different spheres of
education and the media as well as the organizations of civil society. Their
role is so primordial that their sustained efforts would help in producing
sensible citizens having deep respect for law.  

Idriss Alaoui Abdellaoui
L’ENTRAIDE SOCIALE, UN ASPECT DE LA PROTECTION DES
DROITS HUMAINS DANS L’ISLAM
L'entraide sociale est l'un des fondements de l'Islam et constitue l'un des
aspects des droits de l'homme. C'est, au niveau de la société, un garant de
subsistance et de travail pour chaque individu. Le travail étant l'un des
moyens essentiels pour que l'individu puisse subvenir à ses besoins. 
L'entraide sociale intervient dans le cas où l'individu ne peut assurer son
gagne-pain par ses propres efforts. Dans un tel cas, la société se doit de le
prendre en charge par un effort de la solidarité sociale.



74 RESUMES

Le travail reste un droit pour toutes les personnes. L'Islam ouvre la voie à
tous les individus qui sont à la recherche d'un travail. La terre entière est à la
disposition de l’homme en quête d'un travail. Le travail manuel ou
intellectuel revêt une grande importance dans l'Islam et la tradition.
Un autre aspect qui caractérise l'entraide sociale est la Zakat. C'est une
prescription qui régit la vie sociale musulmane et qui trouve sa raison d'être
dans la lutte contre la pauvreté et les distorsions sociales. La législation
musulmane demande à l'Etat et à l'individu de s'engager à porter aide et
soutien aux pauvres et aux démunis de la société grâce à la Zakat qui
constitue ainsi un des aspects de l'entraide sociale. 

SOCIAL MUTUAL AID, ONE ASPECT OF THE PROTECTION OF
HUMAN RIGHTS IN ISLAM
Social mutual aid which is one of the foundations of Islam represents a
guarantee for the protection of human rights. It is also a guarantee of
livelihood and work for each individual. Work being one of the major rights
by which the individual can provide for his needs. Moreover, society must
organize the status of the worker, ensure wages to him and protect him from
any form of exploitation. Indeed, work must obey to the standards in use, in
order to protect man's interests and to ensure his freedom    and    dignity. 
Social mutual aid has a social and economic dimension insofar as it is given
the responsibility to ensure the citizen a minimum of sufficiency and a
minimum of richness. In addition, it becomes essential if the individual
cannot earn his living by his own efforts. In such a case, society must
provide for him through social solidarity. 
Work remains a right asset for any individual in Islam. In addition, Islam
doesn’t confine the search for work within one’s country. Man is born to be
universal. So, the whole earth is at the disposal of any individual in search
of a job    ....Indeed, manual as well as intellectual work has a great importance
in Islam and tradition. 
Another aspect which characterizes social mutual aid is the Zakat. It is a
principle which governs Moslem social life and which finds its raison d'être
in restoring social justice. The Moslem legislator calls upon the State and
the individual to provide assistance and support for the poor and the



75RESUMES

destitute    by means of the    Zakat. The Sharia has established the criteria that
govern the Zakat. Such principle also meets the need to ensure a decent life
for the individual and a certain harmony of social structure. The Sharia
underlines the necessity to promote justice and equality for all in order to
maintain a social    balance.

Ahmed Sidqi Dajani
PÉRIPLE MÉDITATIF D’UN HOMME
L'auteur est intéressé par les expériences et le comportement de son
enfance.  Il désire plonger dans des événements passés, en particulier ceux
qui sont en relation avec la toute première période de son enfance. Le
souvenir et le sentiment merveilleux qu'il a éprouvé à ce moment-là le
mènent à se demander pourquoi la mémoire d'homme garde trace de
certains événements et laissent d'autres plonger dans l'oubli. Pourquoi
certains événements se gravent-ils dans notre esprit et quels sont les critères
qui déterminent ce choix? Ce sont là des questions auxquelles ont répondu
les spécialistes. Certaines personnes ne croient pas qu’on puisse se rappeler
des événements des toutes premières années de notre enfance. Cependant,
les recherches menées dans ce domaine ont montré qu'une telle chose est
possible quand l'événement est en rapport avec l’affirmation de soi ou de
ses relations avec l’entourage immédiat. En règle générale, l’événement
marque l’atteinte réussie d’un but fixé ou d’un obstacle surmonté. Les
événements de cette nature portent leur propre poids dans la mesure où ils
se rapportent à l’apprentissage par l’enfant d’une leçon de patience ou d’une
valeur qui le projette dans l’âge adulte, en élargissant les limites de son petit
monde et en ouvrant de nouvelles perspective devant lui.  
Il reste que le point crucial de la vie d’un enfant est le moment où il maîtrise
la lecture et l’écriture. Ce nouveau tournant dans sa vie lui enseigne
comment penser et se comporter rationnellement grâce aux histoires et aux
contes qu'il lit dans les livres.   
En fait, la lecture est devenue une passion pour l’auteur, cela lui a
naturellement inspiré un besoin pressant d’écrire, ce que l'auteur a fait
durant toute sa vie.  
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A MOMENT OF MAN’S INTROSPECTION 
The author is interested in recalling his childhood experiences and
behaviour. He has a keen desire to probe into past events from the early
period of his childhood. The recollection and the marvelous feeling he
experienced at that time led him to wonder why man's memory keeps some
events and drop others into oblivion. How does our mind select events to
stock them and which criteria determine this selection? These are the
questions that have been answered by experts in the field. Some people can't
believe that a child's memory can keep some experiences that happened at
an early stage of childhood. However, some research in this field have
proved that such thing is possible when the event is related to man's quest to
assert his self, when the child reaches a goal he has set himself to attain or
when he succeeds in overcoming an obstacle. These special events in a
child's life carry their weight, because they either teach him a lesson in
patience or bring him further in adulthood, by broadening the limits of his
small world and opening up    new prospects before him.
The turning point in a child's life is when he learns how to read and write.
This new move in his life teaches him how to think and behave rationally
thanks to the stories and tales he reads in books. 
Actually reading became a passion, the outcome was naturally a strong urge
to write and this is what the author did for the rest of his life.

Nasser Eddine Al-Assad
INTRODUCTION À L'ÉTUDE DE LA MODERNITÉ DANS LA
POÉSIE ARABE
Les changements qui eurent lieu dans la deuxième moitié du XX° siècle ont
bouleversé l'ordre des systèmes politiques, économiques, culturels et
sociaux. Une nouvelle vision des choses est née qui influença la manière de
s'exprimer dans la création littéraire.
Dans la littérature occidentale, la poésie, particulièrement, avait été touchée
par un courant de modernité qui influença le fond et la forme. La littérature
put ainsi accompagner les changements qui avaient affecté la société. La
littérature arabe fut également touchée par ces changements, surtout la
poésie.
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On s'aperçoit ainsi qu'à l'instar des poètes occidentaux tels Ezra Pound et
T.S. Eliot, les poètes arabes ont cherché à modifier les structures stylistiques
de l'écriture poétique afin de permettre au poète de s'exprimer dans le
langage de son temps et de se libérer des strophes qui caractérisaient
l'écriture poétique ancienne. 
Cependant, l'auteur semble douter du succès de cette entreprise qui, selon
lui, a donné lieu à une poésie médiocre. L'auteur pense que les poètes
arabes, en voulant imiter les poètes occidentaux, ont échoué pour des
raisons linguistiques car l'arabe diffère des autres langues. La quête de la
modernisation dans la poésie arabe est un échec sur le plan littéraire. 

INTRODUCTION TO THE STUDY OF MODERNITY
IN ARAB POETRY
The changes that took place in the second half of the XXth century upset the
order of the political, economic, cultural and social system. These in turn,
gave birth to a new vision of the world. Even the way to express oneself or
give one's    opinion underwent a major change in style and image.
Western literature and in particular poetry, were swept by a wave of
modernity which transformed the form and the substance. The reason was
that literature was intended to    underlie the various changes that have
occurred within its environment. Arab literature was also affected by these
changes, especially poetry.
One realizes thus that following the example of Western poets such as Ezra
Pound and T.S. Eliot, Arab poets sought to modify the stylistic structure of
their poetic writing in order to make it possible for the poet to feel free to
express himself in the language of his time and to be released from the
stanzas which characterized the old poetic writing. 
However, the author seems to be sceptical about the success of this
enterprise which, according to him, produced poor verses. The author thinks
that Arab poets, wanting to mimic the reforms undertaken by Western poets
failed in their task for linguistic reasons. Arabic language differs from the
other languages and this is why the search for modernization in Arab poetry
is a failure on the literary level. 
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Abdelaziz Benabdeljelil
INTRODUCTION À L’OUVRAGE INTITULÉ 
“HAWI LFOUNOUN WA SALWATUL’MAHZOUN”
L'auteur de cet ouvrage est le musicien égyptien Ibn Attahan. Il vécut au V°
siècle de l'Hégire (XI° s. J.C), durant le règne des Khalifes Fatimides
Al-Hakim et Ad-Dahir etc. Il mourut en l'an 449 H. 
Ibn Attahan reçut son instruction de son père, l'un des grands maîtres
égyptiens du chant et de la composition musicale de son temps. Il put, dès
son jeune âge, acquérir un savoir étendu et une pratique de virtuose dans
l'art du chant et des instruments musicaux. Il fut le conseiller artistique du
Khalife Ad-Dahir ainsi que le compagnon de nombreux dignitaires. 
Ibn Attahan publia son ouvrage avec une introduction dont une grande
partie est perdue. Il y expose la dialectique qui lie la science au travail
artistique et souligne que la science reste un domaine qui n'est pas à la
portée de tout le monde, tandis que le travail artistique demeure accessible à
tous.
L'auteur divise son ouvrage en deux parties, la première comprend les
thèmes traitant de la voix et des techniques du chant et de la composition
musicale, l'influence de la musique sur l'auditeur, quelques biographies de
musiciens du temps de la période préislamique, de la période du Prophète et
de ses Khalifes, et du temps des Omeyyades et des Abbassides. 
La seconde partie de l'ouvrage comprend la pratique musicale, les méthodes
d'apprentissage et les différents instruments de musique.
Le présent article divise l'ouvrage sous forme d'axes. Le premier axe se
rapporte au son musical ou la pièce chantée comme cela fut décrit par
Aboul Faraj Al-Asfahani dans son ouvrage encyclopédique “    Kitab
Al-aghani”. Il comprend les composantes de la musique tels la mélodie, le
rythme, la poésie, la percussion etc. Le deuxième axe se rapporte à la voix
et à sa production par les cordes vocales. Il procède à la comparaison des
différentes voix humaines. Il introduit aussi l'art de se conduire du chanteur
dans les cercles musicaux. Le troisième axe traite des instruments de
musique. Le quatrième comprend l'analyse des influences extérieures que
subit l'auteur et qu'il introduit dans sa musique, l'enseignement du chant, le
répertoire des chanteurs et les différents registres des voix musicales.
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INTRODUCTION TO THE WORK ENTITLED  

“HAWI' LFOUNOUN WA SALWATUL’ MAHZOUN”

The author of this work is the    Egyptian musician Ibn Attahan. He lived in
the 5th century of Hegira /XI century, during the reign of the Fatimid
Caliphs  Al-Hakim and Ad-Dahir etc. He died in  449 A.H.  

Ibn Attahan got his instruction from his father, one of the great Egyptian
masters    of the song and musical composition in his day. From his earliest
years, Ibn Attahan acquired a wide knowledge and made a brilliant
performance in the art of singing and musical instruments of all kinds.
Thanks to this musical knowledge, he was the artistic adviser of Caliph
Ad-Dahir as well as the companion of many dignitaries.  

The author published his work with an introduction from which a great part
was lost. He expounded in this writing the dialectical relation which binds
science and artistic work. He stressed also that science is a field which is not
within the range of everyone while artistic work remains accessible to all. 

The author divides his work into two parts, the first one contains topics
dealing with the voice as well as the techniques of singing and musical
composition, the influence of music on the listener, and some biographies of
musicians of the time of the pre-Islamic period, the period of the prophet
and his caliphs, and the reign of the Umayyad and the Abbasids....

The second part of this work deals with musical performance, the methods
of learning and the various musical instruments.

This article divides the work in the form of axes. The first axis refers to the
musical sound or the sung piece as it was described by Al-Asphahani in his
work "Kitab Al-aghany". This deals with the components of music such as
melody, rhythm, poetry, percussion etc. The second axis refers to the voice
and its production by the vocal cords, then it proceeds to comparing the
various human voices. It introduces also the way in which a singer should
behave within the musical circles. The third axis pertains to musical
instruments. The fourth axis contains general information such as the
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analysis of the external influences that the author received and which he
introduced into his music, the teaching of singing and the names of singers
as well as the various registers of musical voices. 
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